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Z-264 33/1 28.1.2010 k návrhu na poskytnutí humanitární pomoci HMP Republice Haiti postižené 
živelnou katastrofou 

Z-255 33/2 28.1.2010 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 - Kunratice, 
Praha Suchdol a Praha - Zbraslav 

Z-222 33/3 28.1.2010 k volbě přísedících Městského soudu v Praze 

807 33/4 28.1.2010 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc. č. 615/37 o 
výměře 124 m2 a části pozemku parc. č. 615/36 o výměře 610 m2 v 
katastr. území Prosek z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví společnosti 
Pešek, s.r.o. 

Z-227 33/5 28.1.2010 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 2466 o výměře 3 356m2, 
parc. č. 2467 o výměře 712m2 a parc. č. 2636 o výměře 1 554m2 v kat. 
území Kobylisy z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví CPI Reality, a.s. 
Václavské nám. 1601/47, Praha 1  

Z-241 33/6 28.1.2010 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 4137/190 o 
výměře 1510 m2 v kat. území Modřany z vlastnictví hl. m. Prahy do 
vlastnictví Bedřicha  Dědice a Věry Dědicové 

Z-047 33/7 28.1.2010 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 1293/229 o výměře 551 m2, 
parc.č. 2182 o výměře 63 m2 a části pozemku parc.č. 1293/230 o výměře 
408 m2 vše v k.ú. Řepy z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti 
AUTOSALON KLOKOČKA spol. s r.o., IČ 458 03 412  

434 33/8 28.1.2010 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc. č. 3477/344 o 
výměře 248 m2 v k.ú. Břevnov z vlastnictví hl.m.Prahy do vlastnictví CPI 
Reality, a.s. se sídlem Václavské náměstí 1601/47, Praha 1 

572 33/9 28.1.2010 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 641/1 o výměře 98 m2 v kat. 
území Troja z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Petra Kašparovského  

613 33/10 28.1.2010 k návrhu na schválení úplatného převodu části pozemku parc. č. 4261/187 
o výměře 80 m2 a pozemku parc. č. 4261/201 o výměře 12 m2 vše v k.ú. 
Smíchov z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví pana Zdeňka Kolaříka a 
paní Miluše Kolaříkové 

Z-044 33/11 28.1.2010 k návrhu na úplatný převod částí pozemku parc.č. 2891 v kat. území 
Chodov z vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví REGIS PRAHA 
spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Plzeňská 51/222 

126 33/12 28.1.2010 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 2612/230 v k. ú. Braník 
o celkové výměře 14 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví Ing. 
Miroslava Kopřivy a části pozemku parc. č. 2612/230 v k. ú. Braník o 
výměře 17 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví Nikolaye Ushakova 

Z-147 33/13 28.1.2010 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 1249/3 o výměře 2 m2 k.ú. 
Háje z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví paní Magdaleny Knoblochové a 
parc. č.  519/110 o výměře 2 m2 v k.ú. Háje z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví Ing. Jana Moravčíka 

464 33/14 28.1.2010 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 88/3 v  k.ú.Lipence do 
vlastnictví hl.m.Prahy pro realizaci stavby č. 0113  TV Lipence, etapa 
0006- Komunikace III.  
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Z-217 33/15 28.1.2010 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 644/51 o výměře 1194 m2 v 
k.ú. Káraný v okrese Praha - východ z vlastnictví Václava Klingory do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

815 33/16 28.1.2010 k návrhu na bezúplatné nabytí  pozemku parc.č. 999/1 k.ú. Ruzyně o 
výměře 47 m2 z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č. 
0117 TV Zbuzanská 

Z-032 33/17 28.1.2010 k návrhu na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví 
GEOSAN DELTA a.s.  IČ: 27463621  do vlastnictví hl.m. Prahy  

Z-061 33/18 28.1.2010 k návrhu na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví S-
Development, a.s. IČ.: 26738309, do vlastnictví hl.m. Prahy 

Z-065 33/19 28.1.2010 k návrhu na směnu pozemku parc.č. 306 o výměře 164 m2 v k.ú. Ruzyně 
ve vlastnictví fyzických osob zapsaných na LV č. 261 pro k.ú. Ruzyně za 
část pozemku parc.č. 305 o výměře 164 m2 v k.ú. Ruzyně ve vlastnictví 
hl.m. Prahy. 

Z-240 33/20 28.1.2010 k návrhu směny pozemků parc. č. 629/326 o výměře 161 m2,  parc.č. 
629/361 o výměře 1139 m2,   parc.č. 629/362 o výměře 749 m2,   parc.č. 
629/363 o výměře 84 m2, parc.č. 629/364 o výměře 97 m2,   parc.č. 
629/365 o výměře 612 m2,  parc.č. 629/367 o výměře 9 m2 a  parc.č. 
629/368 o výměře 6 m2   v k.ú. Letňany ve vlastnictví ECM Byty s.r.o, se 
sídlem ul.Hvězdova 1716/2b, Praha 4, IČ 27217833 za část pozemku parc. 
č. 286/4  o výměře 725 m2 v k.ú.Libeň ve vlastnictví hl. m. Prahy 

Z-069 33/21 28.1.2010 k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 20/51 ze dne 
30.10.2008 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. PK(1319/12)  k.ú. 
Klánovice o výměře 70 m2 z podílového spoluvlastnictví Václava Čady, 
Anny Doskočilové a Ludmily Hofmannové do vlastnictví hl.m. Prahy pro 
realizaci stavby č. 0196 TV Klánovice, etapa 0004 - komunikace IV. 

Z-243 33/22 28.1.2010 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 2, Praha 
3, Praha 6, Praha 9, Praha 10 a Praha - Troja 

Z-143 33/23 28.1.2010 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola 
a Střední škola pro žáky se specifickými poruchami chování 

563 33/24 28.1.2010 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední 
odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice 

Z-040 33/25 28.1.2010 k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Pedagogicko-
psychologická poradna pro Prahu 11 a 12 

Z-248 33/26 28.1.2010 k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium prof. 
Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36 

Z-239 33/27 28.1.2010 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 městské části Praha 4 a k návrhu 
změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, Praha 4, 
Postupická 3150 

Z-231 33/28 28.1.2010 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - Adaptabilita v roce 2010 
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Z-203 33/29 28.1.2010 k návrhu na schválení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
hlavního města Prahy pro rok 2010 

Z-156 33/30 28.1.2010 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-235 33/31 28.1.2010 k návrhu na udělení jednoletých grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a 
umění na rok 2010 

Z-244 33/32 28.1.2010 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP 

 


