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387 37/01 27.4.2006 ke schválení vyhlášení 3. Výzvy k předkládání akcí v Grantovém 
schématu pro poskytování dotací na podporu rozvoje malých a 
středních podniků pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha a její zveřejnění 
v regionálním tisku 

378 37/02 27.4.2006 ke schválení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných 
staveb a objektů v roce 2006 

071 37/03 27.4.2006 k návrhu změny Z 0849/05 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy  

410 37/04 27.4.2006 k návrhu směny pozemků pro realizaci stavby č. 5407 "Maniny - 
příprava území" 

402 37/05 27.4.2006 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 - oblast opatření k ochraně 
před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látkami 

399 37/06 27.4.2006 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace městským částem z 
grantů "PREVENCE KRIMINALITY 2006" 

421 37/07 27.4.2006 k navýšení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2006 v kapitole  
0329-Doprava z očekávané úspory hospodaření za rok 2005 

341 37/08 27.4.2006 k požadavkům městských částí hl.m.Prahy na ponechání 
nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu 
hl.m.Prahy v roce 2005 (popř. v roce 2004,2003) k využití v roce 2006 

422A 37/09 27.4.2006 k návrhu na uvolnění rezervy pro městské části hl.m.Prahy vytvořené v 
kap. 1016 rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2006 

415 37/10 27.4.2006 k uvolnění dotací z rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2006 v kap. 06 na 
městské části Praha 3, Praha 8, Praha 13, Praha 14, Praha - Čakovice, 
Praha - Koloděje, Praha - Křeslice a Praha - Satalice 

418 37/11 27.4.2006 k návrhu na přijetí účelové investiční i neinvestiční dotace ze SFDI na 
financování oprav a modernizace průjezdních úseků  silnic a dálnic pro 
Technickou správu komunikací hl. m. Prahy a k návrhu na zvýšení 
rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2006 o tuto dotaci 

412 37/12 27.4.2006 k návrhu revokace usnesení Zastupitelstva HMP č. 32/33 ze dne 
13.9.2001, ve smyslu změny vlastníků nabývaných pozemků pro stavbu 
č. 4664 MÚK PPO - Beranových 

417 37/13 27.4.2006 k návrhu revokace usnesení Zastupitelstva HMP č.23/18 ze ne 
16.12.2004 - k návrhu na úplatné a bezúplatné nabytí nemovitostí do 
vlastnictví hl. m. Prahy za účelem stavby Městského okruhu - stavby č. 
0079  Špejchar - Pelc/Tyrolka 

310 37/14 27.4.2006 k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 11/33 ze dne 
30.10.2003 - nabytí pozemků do vlastnictví hl. m. Prahy v souvislosti s 
realizací stavby č. 0053 Vysočanská radiála 

406 37/15 27.4.2006 ke změně účelovosti a uvolnění dotace z rozpočtu hl.m.Prahy v kap.02 
městským částem  

Praha 2, Praha 3, Praha 6, Praha 11, Praha 14, Praha 19, Praha 22 a 
Praha - Čakovice  

420 37/16 27.4.2006 k návrhu směny pozemků v k.ú. Dolní Počernice ve vlastnictví Milady 
Čejpové, bytem Šafaříkova 10, 120 00 Praha 2 za pozemek v k.ú. 
Nedvězí u Říčan ve vlastnictví hl.m. Prahy 
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266 37/17 27.4.2006 k návrhu změn zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti 
OMT MHMP 

346 37/18 27.4.2006 k návrhu změny zřizovací listiny Gymnázia Opatov, Praha 4, 
Konstantinova 1500 

379 37/19 27.4.2006 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap.04 - Školství, 
mládež a samospráva a na rozpis závazných ukazatelů rozpočtu na rok 
2006 škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je hl.m.Praha, na 
základě rozpočtového řízení I. 

350 37/20 27.4.2006 k poskytnutí neinvestiční dotace partnerům projektu odboru školství 
MHMP z podpory Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 (JPD 
3) regionu NUTS II. hl. m. Praha 

400 37/21 27.4.2006 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 348 v k.ú. Střelské Hoštice 
z vlastnictví obce Střelské Hoštice do vlastnictví hl.m. Prahy 

424 37/22 27.4.2006 k návrhu na ukončení smlouvy o zřízení německého vojenského 
hřbitova ve Strašnicích 

375 37/23 27.4.2006 k návrhu na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací hlavního 
města Prahy v působnosti odboru SOC MHMP 

446 37/24 27.4.2006 k revokaci usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 36/37 ze 
dne 30.3.2006 ve věci  majetkoprávního vypořádání spoluvlastnického 
podílu pozemků ve spoluvlastnictví  RAMSS spol. s r.o. se sídlem 
Dubečská 6/73, 100 00 Praha 10, IČ: 44267444  a  hl.města Prahy  

267 37/25 27.4.2006 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 1466/1 o výměře 6520 m2, 
parc.č. 1466/2 o výměře 119 m2, parc.č. 1466/3 o výměře 159 m2 v kat. 
území Strašnice z vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví 
Vysoké školy ekonomické v Praze, se sídlem Praha 3, nám. 
W.Churchilla 1938/4 

254 37/26 27.4.2006 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemků parc. č. 2872, 2873 
a 2874 v k.ú. Smíchov o celkové výměře 1.749 m2 z vlastnictví hl.m. 
Prahy do vlastnictví spol. LIL GUNNER, a.s. 

242 37/27 27.4.2006 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 1431/7 o 
výměře 205 m2 v k.ú. Smíchov z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
Družstva Na pláni 9, 11, 13 družstvo 

325 37/28 27.4.2006 k návrhu na úplatný převod pozemků  v k.ú. Jinonice parc. č.  1991, 
1992, 1994 z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví paní JUDr. Jarmily 
Šmuclerové 

 

308 37/29 27.4.2006 k návrhu úplatného převodu pozemku parc. č. 3260 v k. ú Krč z 
vlastnictví hl. m. Prahy do podílového spoluvlastnictví Dagmar Živné, 
Roberta Živného a Milana Živného 

405 37/30 27.4.2006 k návrhu úplatného převodu části pozemku parc. č. 523/268 k.ú. Horní 
Měcholupy o výměře 43 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do SJM Stanislavy 
a Ing. Raimunda Svobodových 

282 37/31 27.4.2006 k návrhu na zrušení usnesení ZHMP č. 23/43 ze dne 16.12.2004 k 
návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 2869/219 a parc. č. 
2869/271 v k. ú. Krč z vlastnictví hl. m. Prahy do podílového 
spoluvlastnictví Jaroslava Švarce, Heleny Janovské a Františka 
Vašíčka 
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377 37/32 27.4.2006 k návrhu směny  pozemků  v k.ú. Staré Město a v k.ú. Smíchov ve 
vlastnictví ČR s právem hospodaření s majetkem státu pro Technický a 
zkušební ústav stavební Praha, s.p., za pozemek v k.ú. Prosek ve 
vlastnictví hl.m. Prahy. 

 

313 37/33 27.4.2006 k návrhu na úplatné nabytí částí pozemku parc.č.  1599/1 ( vedených 
ve zjednodušené evidenci jako PK 407, PK 408, PK 409, PK 241/24, 
PK 241/41, PK 241/49, PK 403, PK 241/65, PK 241/78 a  PK 405) a 
pozemků parc.č.  1599/3, 1582/5 a 1600  v kat. území Dolní Počernice 
do vlastnictví hl.m. Prahy 

pro realizaci stavby č. 0134"TV Dolní Počernice, etapa 0005 - VINICE" 

 

 

307 37/34 27.4.2006 k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 26/56 ze 
dne 31.3.2005 k úplatnému převodu pozemků z majetku hl.m. Prahy do 
vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní 
výstavby platné do roku 1991 

324 37/35 27.4.2006 k úplatnému převodu pozemků z majetku hl.m. Prahy do vlastnictví 
majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové 
výstavby platné do roku 1991 

425 37/36 27.4.2006 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Vysočany z vlastnictví 
České republiky do vlastnictví hl.m. Prahy 

265 37/37 27.4.2006 k návrhu na bezúplatné nabytí věcí a nemovitostí, realizovaných na 
pozemcích hl.m. Prahy č. parc. 4879/1, 2976/1 a 4880/1 v k. ú. 
Smíchov, do vlastnictví hl.m. Prahy od Carrefour Česká republika s.r.o. 
a DELCIS ČR a.s. 

414 37/38 27.4.2006 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 10 a Praha 
12 

 


