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Z-7915 12/1 12.12.2019 k návrhu na udělení stříbrné medaile hlavního města Prahy in memoriam 
JUDr. Richardu Maříkovi 

Z-7864 12/2 12.12.2019 k návrhu na formalizaci vztahů hlavního města Prahy a města Tchaj-pej na 
úroveň sesterských měst 

Z-7905 12/3 12.12.2019 k návrhu na přistoupení hlavního města Prahy k Paktu svobodných měst 
(společná deklarace měst Bratislavy, Budapešti, Prahy a Varšavy o 
vzájemné spolupráci) 

Z-7836 12/4 12.12.2019 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 

Z-7878 12/5 12.12.2019 k návrhu novely daňových zákonů za účelem snížení daňového zatížení 
pořizování bydlení a zvýšení dostupnosti bydlení 

Z-7886 12/6 12.12.2019 k návrhu na zpracování inventury změn ÚPn SÚ hl. m. Prahy a analýzy 
návrhů na pořízení změn ÚPn SÚ hl. m. Prahy za období 01/2019 až 
09/2019 

Z-7880 12/7 12.12.2019 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3222 (fáze „návrh“ + „OOP“, 
samostatně projednávaná změna) 

Z-7795 12/8 12.12.2019 k návrhu změny ÚP - Z 2787 (fáze „návrh“ + „OOP“, vlna celoměstsky 
významných změn IV) 

Z-7818 12/9 12.12.2019 k návrhům změn ÚP a jejich vydání - 1. skupina (fáze "návrh" + "OOP", 
vlna 01 úprav) 

Z-7887 12/10 12.12.2019 k návrhu zadání změn ÚP - 1. skupina (fáze „zadání“, vlna 04 úprav) 

Z-7888 12/11 12.12.2019 k návrhu zadání změn ÚP - 2. skupina (fáze „zadání“, vlna 04 úprav) 

Z-7876 12/12 12.12.2019 k návrhu zadání změn ÚP - 1. skupina (fáze „zadání“, vlna 06 úprav) 

Z-7877 12/13 12.12.2019 k návrhu zadání změn ÚP - 2. skupina (fáze „zadání“, vlna 06 úprav) 

Z-7784 12/14 12.12.2019 k návrhu zadání změny ÚP - Z 3107 (fáze „zadání“, vlna 10) 

Z-7848 12/15 12.12.2019 k návrhu zadání změn ÚP - Z 3223/15 a Z 3226/15 (fáze „zadání“, vlna 15) 

Z-7813 12/16 12.12.2019 k návrhu zadání změny ÚP - Z 3239/15 (fáze „zadání“, vlna 15) 

Z-7866 12/17 12.12.2019 k návrhu zadání změn ÚP - 1. skupina (fáze „zadání“, vlna 16) 

Z-7867 12/18 12.12.2019 k návrhu zadání změn ÚP - 2. skupina (fáze „zadání“, vlna 16) 

Z-7868 12/19 12.12.2019 k návrhu zadání změn ÚP - 3. skupina (fáze „zadání“, vlna 16) 

Z-7891 12/20 12.12.2019 k návrhu na pořízení změny ÚP - 84/2019 a AZUR HMP č. 6 (fáze 
„podnět“, samostatně pořizovaná) 

Z-7892 12/21 12.12.2019 k návrhu na pořízení AZUR HMP č. 7 (fáze „podnět“, samostatně 
pořizovaná) 

Z-7894 12/22 12.12.2019 k návrhu na pořízení změny ÚP - 220/2018 a AZUR HMP č. 9 (fáze 
„podnět“, samostatně pořizovaná) 

Z-7853 12/23 12.12.2019 k návrhu na poskytnutí individuální dotace pro školy na realizaci 
adaptačních opatření 

Z-7732 12/24 12.12.2019 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 1757/1 o evidované výměře 
844 m2 (ostatní plocha), p. č. 1758/4 o evidované výměře 28 m2 (lesní 
pozemek) a k části pozemků  p. č. 1758/2 o evidované výměře 2155 m2 
oddělena část o výměře 7 m2 a z pozemku p. č. 1758/5 o evidované 
výměře 136 m2 část o výměře 26 m2 v  k. ú. Slivenec 
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Z-7820 12/25 12.12.2019 k návrhu na úplatné nabytí částí pozemků parc.č. 670/12 a 691/8 v k.ú. 
Velká Chuchle do vlastnictví hlavního města Prahy 

Z-7844 12/26 12.12.2019 k návrhu na změnu účelu neinvestiční dotace poskytnuté MČ Praha - 
Koloděje v roce 2019 

Z-7767 12/27 12.12.2019 ke smluvnímu zajištění regionální železniční dopravy na území hl. m. 
Prahy provozované dopravcem České dráhy pro období 2019 - 2029 

Z-7890 12/28 12.12.2019 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelových 
investičních dotací pro MČ Praha 22 a Praha Čakovice 

Z-7747 12/29 12.12.2019 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace pro MČ Praha 22 na 
výkup pozemků a zajištění projektové dokumentace za účelem 
připravovaného projektu P+R parkoviště v ul. Fr. Diviše 

Z-7654 12/30 12.12.2019 k návrhu smlouvy o vzniku věcného břemene (služebnosti) k pozemkům 
parc.č. 182 a 183 v k.ú. Libeň v rámci stavby č. 8313 Libeňská spojka 

Z-7897 12/31 12.12.2019 k Upgrade sítě VO pro účely dobíjení e-mobility a dalších synergií 

Z-7816 12/32 12.12.2019 k návrhu na vstup hl.m. Prahy do bytového družstva Bytové družstvo 
Vašátkova 

Z-7840 12/33 12.12.2019 k návrhu na vstup hl.m. Prahy do bytového družstva Bytové družstvo 
Smikova 

Z-7841 12/34 12.12.2019 k návrhu na vstup hl.m. Prahy do bytového družstva Bytové družstvo 
Vlčkova 1068, 1069 

Z-7842 12/35 12.12.2019 k návrhu na vstup hl.m. Prahy do bytového družstva Bytové družstvo 
Výhled Černý Most 

Z-7924 12/36 12.12.2019 k petici "Za zachování klubu ShowPark Marketu v areálu Holešovické 
tržnice v Praze 7" 

Z-7828 12/37 12.12.2019 k návrhu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2020, finančních vztahů 
hl.m. Prahy k městským částem hl.m. Prahy na rok 2020, rozdělení 
příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2020 
městským částem hl.m. Prahy a střednědobé výhledu rozpočtu vlastního 
hl.m. Prahy do roku 2025 

Z-7933 12/38 12.12.2019 k vysvětlení vlivu Číny a společnosti HomeCredit na pražský magistrát 

Z-7863 12/39 13.12.2019 k záměru veřejné zakázky "Stavba č. 45029 Rek. a dost. Průmyslového 
paláce; zhotovitel" 

Z-7908 12/40 13.12.2019 k návrhu na poskytnutí účelových dotací městským částem hl. m. Prahy, 
obdržených jako výnos z daně z hazardních her podle zákona č. 187/2016 
Sb., o dani z hazardních her, a jako odvod z loterií dle zákona č. 202/1990 
Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 
Sb., v období od 1.6.2019 do 30.11.2019 

Z-7759 12/41 13.12.2019 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 14 
na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z 
rozpočtu hlavního města Prahy 

Z-7812 12/42 13.12.2019 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 10 
na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z 
rozpočtu hlavního města Prahy 

Z-7858 12/43 13.12.2019 k návrhu na poskytnutí účelových dotací MČ Praha - Suchdol na vrub 
kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu 
hlavního města Prahy 
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Z-7911 12/44 13.12.2019 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městským částem Praha 
8 a MČ Praha - Kolovraty na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

Z-7910 12/45 13.12.2019 k návrhu na změnu účelu investiční dotace poskytnuté MČ Praha 14 v roce 
2019 

Z-7913 12/46 13.12.2019 k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. Prahy a poskytnutí účelových dotací 
městským částem hl. m. Prahy 

Z-7606 12/47 13.12.2019 k návrhu na uzavření dohody o privativní novaci závazků a jejich nahrazení 
veřejnoprávní smlouvou č. INO/16/06/000386/2019 o poskytnutí návratné 
finanční výpomoci MČ Praha - Dolní Měcholupy 

Z-7845 12/48 13.12.2019 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci  č. INO/16/06/000364/2018 poskytnuté MČ 
Praha 16 z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 

Z-7871 12/49 13.12.2019 k návrhu na vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu 

Z-7872 12/50 13.12.2019 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů 

Z-7873 12/51 13.12.2019  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 

Z-7834 12/52 13.12.2019 k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o aktualizaci 
cenové mapy stavebních pozemků na území hl.m. Prahy pro rok 2020 

Z-7860 12/53 13.12.2019 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.11/25 ze dne 14.11.2019 k 
návrhu na využití předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu na 
pozemku v k.ú. Střížkov, obec Praha 

Z-7856 12/54 13.12.2019 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.11/26 ze dne 14.11.2019 k 
návrhu na využití předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu na 
pozemku v k.ú. Střížkov, obec Praha 

Z-7810 12/55 13.12.2019 k návrhu na využití zákonného předkupního práva k odkoupení 
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5/11 na pozemku parc. č. 1605 v 
k.ú. Troja, obec Praha 

Z-7730 12/56 13.12.2019 k návrhu na ukončení smluv o budoucích kupních smlouvách o převodu 
vlastnictví k nemovitostem České republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu pro Diplomatický servis v k. ú. Troja 

Z-7815 12/57 13.12.2019 k návrhu směny pozemků  v k.ú. Modřany, v k.ú. Lahovice a v k.ú. Motol 
mezi ČR s právem hospodaření s majetkem státu pro Fakultní nemocnici v 
Motole a hl.m. Prahou 

Z-7406 12/58 13.12.2019 k návrhu směny částí pozemků parc. č. 1625/1 a parc. č. 1618/2, vč. 
staveb oplocení v k.ú. Troja ve vlastnictví Univerzita Karlova za část 
pozemku parc. č. 1618/1 v k.ú. Troja ve vlastnictví hl.m. Prahy 

Z-7684 12/59 13.12.2019 k návrhu na směnu částí pozemku parc.č. 413 v k.ú. Žižkov ve vlastnictví 
právnické osoby za části pozemku parc.č. 410 v k.ú. Žižkov ve vlastnictví 
hl.m. Prahy 

Z-7755 12/60 13.12.2019 k návrhu směny části pozemku parc. č. 3020/9 v k.ú. Žižkov ve vlastnictví 
Bytového družstva Pod Jarovem 2034, 2035 a 2036 za pozemek parc. č. 
2930/57 v k.ú. Žižkov ve vlastnictví hl.m. Prahy 

Z-7609 12/61 13.12.2019 k návrhu směny pozemku parc.č. 1838/26, k.ú. Košíře ve vlastnictví YIT 
Stavo s.r.o. za část pozemku parc.č. 1838/91 a část pozemku parc.č. 
1838/93, k.ú. Košíře ve vlastnictví hl. m. Prahy 
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Z-7659 12/62 13.12.2019 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 2416/46, 2416/102, 2416/106 
v k.ú. Hostivař do vlastnictví hl. m. Prahy 

Z-7447 12/63 13.12.2019 návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 4084/9  k.ú. Újezd nad Lesy 

Z-7451 12/64 13.12.2019 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 1693/4, 1693/5, 1693/6 a 
1693/7 v k.ú. Hostivař do vlastnictví hl. m. Prahy 

Z-7739 12/65 13.12.2019 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 510 a pozemku parc. č. 511 v 
k. ú. Krč do vlastnictví hlavního města Prahy 

Z-7693 12/66 13.12.2019 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Radlice parc.č. 432/1, parc.č. 
432/2 a parc.č. 432/3 z vlastnictví právnické osoby do vlastnictví hl.m. 
Prahy a na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 

Z-7488 12/67 13.12.2019 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 1843, k.ú. Ruzyně 

Z-7530 12/68 13.12.2019 k návrhu na úplatný převod částí pozemků parc.č. 1224/2, parc.č. 2497/1, 
parc.č. 2656/1 a parc.č. 2763/20, vše v k.ú. Hostivař, obec Praha 

Z-7267 12/69 13.12.2019 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 516/62 v k.ú. Střížkov 

Z-7641 12/70 13.12.2019 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2413/81 v k.ú. Hostivař, obec 
Praha a zřízení služebnosti 

Z-7779 12/71 13.12.2019 k návrhu úplatného převodu pozemku parc.č. 1569/81 o výměře 3 m2 v 
k.ú. Bubeneč 

Z-7600 12/72 13.12.2019 k návrhu na úplatné nabytí 29 ks stožárů veřejného osvětlení a kabelového 
vedení v k.ú.  Březiněves z vlastnictví Březiněves, a.s. do vlastnictví hl. m. 
Prahy 

Z-7602 12/73 13.12.2019 k návrhu na úplatné nabytí 39 ks stožárů veřejného osvětlení a kabelového 
vedení v k.ú. Benice a k.ú. Čestlice z vlastnictví JIHOVÝCHODNÍ MĚSTO, 
a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy 

Z-7788 12/74 13.12.2019 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Ďáblice, Krč, Řeporyje, 
Slivenec a Třebonice z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774 do vlastnictví 
hlavního města Prahy dle § 7 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

Z-7111 12/75 13.12.2019 k návrhu na bezúplatné nabytí chodníku a komunikací na pozemcích parc. 
č. 121/1, 527/1 a 529, vše v k.ú. Radlice a pozemku parc. č. 121/1 v k.ú. 
Radlice z vlastnictví A-TRIO Praha, s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 

Z-7850 12/76 13.12.2019 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 3, Praha 6, Praha - Libuš, Praha - Petrovice, 
Praha 16,  Praha - Zličín a odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví 
hl.m. Prahy městským částem Praha 3, Praha 5, Praha 7, Praha - 
Kolovraty, Praha - Libuš, Praha - Zličín 

Z-7857 12/77 13.12.2019 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední 
odborné učiliště gastronomie a podnikání 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 7 (nemovitosti v k.ú. Holešovice) 
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Z-7643 12/78 13.12.2019 k návrhu na sloučení příspěvkové organizace Správa pražských hřbitovů, 
Vinohradská 2807/153c, Praha 3 s příspěvkovou organizací Pohřební 
ústav hl.m. Prahy, Pobřežní339/72, Praha 8 s účinností od 1. 1. 2020 s tím, 
že přejímající organizací, která převezme veškerá práva, závazky a 
majetek, bude příspěvková organizace Správa pražských hřbitovů, 
Vinohradská 2807/153c, Praha 3 

Z-7920 12/79 13.12.2019 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 7/6 ze dne 23. 5. 2019 k návrhu 
dalšího postupu při řešení budoucího fungování Nemocnice Na Františku 

Z-7718 12/80 13.12.2019 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové 
individuální účelové investiční dotace z kap. 0582 Všeobecné fakultní 
nemocnici v Praze 

Z-7797 12/81 13.12.2019 k návrhu na poskytnutí  účelové dotace městské části Praha 7 a úpravu 
rozpočtu kap. 0582 v roce 2019 

Z-7883 12/82 13.12.2019 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou individuální investiční 
a neinvestiční dotace poskytovatelům zdravotních služeb, kteří poskytují 
lékařskou pohotovostní službu z kapitoly 0581 v roce 2019 

Z-7869 12/83 13.12.2019 k návrhu na zajištění a financování lékařské pohotovostní služby hlavním 
městem Prahou v roce 2020 

Z-7859 12/84 13.12.2019 vyjádření hl.m. Prahy k investičnímu záměru městské části Praha 15 a 
Oblastního spolku Českého červeného kříže Praha 9 

Z-7760 12/85 13.12.2019 změnu výpočtu (navýšení) výše veřejné podpory u poskytovatelů 
sociálních služeb a uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o 
poskytnutí dotace 

Z-7821 12/86 13.12.2019 návrh na aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje na území HMP pro 
období 2019 - 2021 (včetně jeho příloh Krajské sítě sociálních služeb a 
Doplňkové sítě sociálních služeb) a vydání / aktualizaci pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského zájmu 

Z-7830 12/87 13.12.2019 aktualizace Pověření k poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu pro tzv. Centrum duševního zdraví 

Z-7605 12/88 13.12.2019 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 04 
- školství, mládež a sport a návrhu na poskytnutí účelové dotace z 
rozpočtu hlavního města Prahy městské části Praha 13 na dofinancování 
realizace intenzivních kurzů výuky českého jazyka pro žáky základních 
škol s odlišným mateřským jazykem na území hl. m. Prahy 

Z-7771 12/89 13.12.2019 k návrhu na poskytnutí dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 
2019 z kapitoly 04 - Školství, mládež a sport MČ HMP 

Z-7703 12/90 13.12.2019 k návrhu na uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. 
zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 v Karlovarském kraji 

Z-7709 12/91 13.12.2019 k administrativním procesům výzvy č. 1 u projektu Specializované 
vouchery spolufinancovaného v rámci Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

Z-7833 12/92 13.12.2019 k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
účelové dotace - víceletého grantu č. DOT/64/01/005686/2017 s 
příjemcem dotace BLK Slavia Praha, z.s. 

Z-7585 12/93 13.12.2019 k žádosti příjemce dotace Sportovní klub Dolní Měcholupy, o.s. o změnu 
termínů vyplývajících z veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
- víceletého grantu č. DOT/64/01/005680/2017 
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Z-7756 12/94 13.12.2019  k návrhu na delimitaci stavby č. 43102 ZŠ Romance - Uhříněves z INV 
MHMP na Městskou část Praha 22 

Z-7749 12/95 13.12.2019 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola 
a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 

Z-7796 12/96 13.12.2019 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 (novela školského zákona) 

Z-7919 12/97 13.12.2019 k návrhu na založení ústavu Pražský inovační institut, z.ú. 

Z-7746 12/98 13.12.2019 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.7/9 ze dne 23.5.2019 "k návrhu 
na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů 
v roce 2019" a k uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o 
poskytnutí dotace hl. m. Prahy 

Z-7619 12/99 13.12.2019 k návrhu na schválení dokumentu Management plán ochrany světového 
kulturního a přírodního dědictví Historického centra Prahy - část 001 

Z-7762 12/100 13.12.2019 k návrhu na změnu znění stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví 
UNESCO 

Z-7804 12/101 13.12.2019 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Divadlo 
Spejbla a Hurvínka 

Z-7791 12/102 13.12.2019 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 v 
kapitole 0811 

Z-7862 12/103 13.12.2019 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP 
 


