SCHVÁLENÝ
PROGRAM JEDNÁNÍ
10. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy,
které se konalo dne 22.10. 2015 od 9,00 hod.
ve Velké zasedací síni Nové radnice, Praha 1, Mariánské nám.2
___________________________________________________________________________
Pravidelný bod v pevném čase 12,30 – 13,15
Návrhy, připomínky a podněty občanů hl.m. Prahy
Pravidelný bod v pevném čase 13,15 – 14,00
Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP
1/1

1/2

2/1

2/2

3

4

5

6/1

6/2

6/3

6/4

k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace
Obchodní akademie, Praha 6, Krupkovo náměstí 4
PROJEDNÁNO
3648 k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. m.
Prahy Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa
PROJEDNÁNO
3697 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok
2015 u škol, jejichž zřizovatelem jsou městské části hlavního
města Prahy
PROJEDNÁNO
3740 k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy
v kap. 0416
PROJEDNÁNO
3784 k návrhu na udělení partnerství hl. m. Prahy při pořádání
sportovních akcí konaných ve 4. čtvrtletí roku 2015
PROJEDNÁNO
3666A k odůvodnění veřejné zakázky Dodatečné stavební práce na stavbě
č. 40554 "Společný objekt Chodovec II"
STAŽEN PŘEDKLADATELEM
3436 k návrhu na schválení originárního nabytí vlastnického práva k
nemovitosti do majetku hl. m. Prahy na základě realizace stavby č.
0012 „Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa
0006 Zbraslav - Radotín, část 27 Radotín - Šárovo kolo“
PROJEDNÁNO
3613 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě se Správou železniční dopravní cesty
PROJEDNÁNO
3614 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě s PREdistribuce, a.s.
PROJEDNÁNO
3643 k návrhu na uzavření smlouvy o nabytí a zřízení služebnosti s
Římskokatolickou farností u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha –
Hostivař
PROJEDNÁNO
3594 k návrhu na uzavření smlouvy o nabytí a zřízení služebnosti s
družstvem BYTOVÉ DRUŽSTVO Kysúcká IV
PROJEDNÁNO
3646
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radní Ropková

radní Ropková

radní Ropková

radní Ropková

radní Nováková

radní Wolf

radní Plamínková

radní Plamínková

radní Plamínková

radní Plamínková

radní Plamínková

6/5

3607

6/6

3859

6/7

3871

k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.4/23 ze dne 19.2.2015 k radní Plamínková
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s Povodí Vltavy, státní
podnik
PROJEDNÁNO
k petici "za zachování Libeňského mostu a jeho opravu"
náměstek
primátorky
PROJEDNÁNO
Dolínek
k vyhodnocení dosavadní činnosti Rady HMP a jednotlivých
člen ZHMP Novotný
radních
PROJEDNÁNO

MATERIÁLY ZAŘAZENÉ NA JEDNÁNÍ DNE 5. LISTOPADU 2015
6/8
7/1

3608

7/2

2775

7/3

3582

7/4

3862

8

3630

9

3663

10

3568

11/1

3623

11/2

3595

11/3

3600

11/4

3598

12

2325

13

3710

k problematice členství JUDr. Radmily Kleslové v orgánech
akciových společnostech
k návrhu na úplatné nabytí částí pozemku parc. č. 57/1 v k.ú. Sobín
do vlastnictví hlavního města Prahy
k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 162/1 o výměře 106
m2 v k. ú. Písnice do vlastnictví hlavního města Prahy
k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 1646/1 v k. ú.
Ďáblice do vlastnictví hlavního města Prahy
k revokaci usnesení ZHMP č. 3/22, ze dne 22. 1. 2015 ke schválení
odůvodnění veřejné zakázky “Zajištění komplexního systému
nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy na
období 2016 - 2025“
k uvolnění finančních prostředků z kapitoly 0704, § 5311 záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku
k Výroční zprávě o realizaci protidrogové politiky hlavního města
Prahy za rok 2014
k úplatnému převodu pozemků z vlastnictví hl.m. Prahy do
vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy
družstevní bytové výstavby platné do roku 1991
k návrhu prodeje bytových domů, zastavěných a funkčně
příslušných pozemků dle Pravidel postupu při prodeji bytových
jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících
pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy
k návrhu prodeje bytových domů, zastavěných a funkčně
příslušných pozemků dle Pravidel postupu při prodeji bytových
jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících
pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy
k návrhu prodeje bytových domů, zastavěných a funkčně
příslušných pozemků dle Pravidel postupu při prodeji bytových
jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících
pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy
k návrhu prodeje bytových domů, zastavěných a funkčně
příslušných pozemků dle Pravidel postupu při prodeji bytových
jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících
pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy
k záměru odboru SVM MHMP na realizaci veřejné zakázky "Nové
zámecké schody"
STAŽEN PŘEDKLADATELEM
k návrhu na uzavření inominátní smlouvy
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člen ZHMP Zábranský
radní Plamínková
radní Plamínková
radní Plamínková
Mgr. Plesníková
předsedkyně výboru
pro životní prostředí,
infrastrukturu a
technickou vybavenost
ZHMP
radní Hadrava
radní Lacko
radní Lacko

radní Lacko

radní Lacko

radní Lacko

radní Lacko

radní Hašek

radní Hašek

14

3750

15/1

3368

15/2

3703

15/3

3698

15/4
16/1

3653
2629

16/2

2415

16/3

3554

16/4

3416

16/5

3713

16/6

3714

16/7

2916

16/8

3479

16/9

3552

16/10

2839

16/11
16/12

3538
3574

16/13

3286

16/14

3715

16/15
16/16

2958
3566

16/17

3545

16/18

3001

16/19

3560

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 6, Praha 8, Praha 14 a Praha - Kolovraty a odejmutí správy
svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským
částem Praha 6, Praha 8
- MČ Praha 6 (pozemky v k.ú. Ruzyně,)
- MČ Praha 8 (pozemky v k.ú. Libeň)
- MČ Praha 14 (pozemek v k.ú. Hloubětín)
- MČ Praha – Kolovraty (pozemky v k.ú. Kolovraty)
k návrhu na úplatné nabytí domu čp. 2025 s garáží a
příslušenstvím na pozemku parc. č. 2526/4 a parc. č. 2526/5 v k.ú.
Krč do vlastnictví hlavního města Prahy
k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 118/182 v k.ú.
Jesenice u Prahy do vlastnictví hlavního města Prahy
k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2747/2 v k.ú.
Strašnice do vlastnictví hlavního města Prahy
k návrhu na úplatné nabytí pozemku v k.ú. Krč
k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 505/75 v k.ú.
Břevnov
k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc. č. 505/74
k.ú. Břevnov
k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 3662 o výměře
49 m2 k.ú. Břevnov
k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 1204/23, k.ú.
Kolovraty
k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 5644/4 v k.ú.
Záběhlice
k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 786/11 v k.ú.
Záběhlice
k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 2641/2, parc. č.
2641/3, parc. č. 2641/4, parc. č. 2641/5 a parc. č. 2641/6 k.ú. Libeň
k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 197 o výměře 23 m2
a části pozemku parc. č. 1661 o výměře 19 m2 k.ú. Troja
k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 2791/19 a části
pozemku parc.č. 3295/1 v k.ú. Krč
k návrhu úplatného převodu částí pozemků parc. č. 458/40 a
2197/1, a pozemků parc. č. 458/84 a 2197/18, vše v k.ú. Střešovice
k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 30/16 k.ú. Vysočany
k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 62/6 a části pozemku
parc. č. 1998/2, vše v k. ú. Bubeneč o celkové výměře 51 m2
k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 918 v k. ú. Prosek o
výměře 99 m2
k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 5884/1 v k.ú.
Záběhlice
k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 906/57 v k. ú. Podolí
k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 942/15 o výměře 247
m2 a parc.č. 942/16 o výměře 266 m2, z vlastnictví hlavního města
Prahy do spoluvlastnictví vlastníků domů č.p. 666 a č.p.665, vše v
kat. území Hlubočepy
k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 873/62 a části
pozemku parc.č. 873/1 v kat. území Kamýk
k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 1263/278 v k.ú.
Kolovraty z vlastnictví hl.m. Prahy
k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 2179/1 k.ú.
Střešovice
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radní Hašek

radní Hašek

radní Hašek
radní Hašek
radní Hašek
radní Hašek
radní Hašek
radní Hašek
radní Hašek
radní Hašek
radní Hašek
radní Hašek
radní Hašek
radní Hašek
radní Hašek
radní Hašek
radní Hašek
radní Hašek
radní Hašek
radní Hašek
radní Hašek

radní Hašek
radní Hašek
radní Hašek

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Dolní Měcholupy,
Prosek, Přední Kopanina a Štěrboholy z vlastnictví České
republiky příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní
pozemkový úřad do vlastnictví hlavního města Prahy dle §7
zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Strašnice a Vinoř z
vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s majetkem
státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví hlavního města
Prahy dle §7 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
k návrhu na bezúplatné nabytí komunikací, parkovacích stání,
chodníků, veřejného osvětlení, zeleně, dopravního značení a
odvodnění, vše vybudované v rámci stavby "Rezidenční čtvrť
Botanica Vidoule I. etapa", Praha 5 z vlastnictví Skanska Reality
a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy
k Memorandu o spolupráci na rozvoji a budoucím využití území
kolem soutoku Berounky a Vltavy

17/1

3649

17/2

3735

17/3

3686

18

3658

19

3741

k ukončení platnosti usnesení ZHMP č. 14/31 ze dne 28.2.2008

20/1

2873

k návrhu na vydání změn vlny 07 (2.část) ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z
1244/07 (Praha - Křeslice; výstavba dvou rodinných domů)

20/2

2874

20/3

2881

20/4

2877

k návrhu na vydání změn vlny 07 (2.část) ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z
1268/07 (Praha 8; výstavba bytového domu a sportovišť podle
zpracované studie)
k návrhu na vydání změn vlny 07 (2.část) ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z
1627/07 (Praha 8; redukce rozsahu VPS, výstavba rodinných
domů)
k návrhu na vydání změn vlny 07 (2.část) ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z
1552/07 (Praha - Lysolaje; výstavba rodinných domů)

20/5

2879

k návrhu na vydání změn vlny 07 (2.část) ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z
1597/07 (Praha - Zličín; výstavba objektů pro bydlení a služby)

20/6

2880

k návrhu na vydání změn vlny 07 (2.část) ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z
1620/07 (Praha - Šeberov; přičlenění k obytné zástavbě)

20/7

2883

k návrhu na vydání změn vlny 07 (2.část) ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z
1636/07 (Praha - Dolní Chabry; vybudování jezdeckého areálu)

20/8

2884

k návrhu na vydání změn vlny 07 (2.část) ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z
1643/07 (Praha 6; výstavba rodinného domu)

20/9

2885

k návrhu na vydání změn vlny 07 (2.část) ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z
1650/07 (Praha 4; výstavba rodinného dvojdomu)

20/10

2886

k návrhu na vydání změn vlny 07 (2.část) ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z
1653/07 (Praha 4; potvrzení obytné skupiny)

20/11

2887

k návrhu na vydání změn vlny 07 (2.část) ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z
1681/07 (Praha 12; stávající rodinný dům)

20/12

2888

k návrhu na vydání změn vlny 07 (2.část) ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z
1691/07 (Praha - Řeporyje; využití stávajících objektů k trvalému
bydlení)
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radní Hašek

radní Hašek

radní Hašek

náměstek
primátorky
Stropnický
náměstek
primátorky
Stropnický
náměstek
primátorky
Stropnický
náměstek
primátorky
Stropnický
náměstek
primátorky
Stropnický
náměstek
primátorky
Stropnický
náměstek
primátorky
Stropnický
náměstek
primátorky
Stropnický
náměstek
primátorky
Stropnický
náměstek
primátorky
Stropnický
náměstek
primátorky
Stropnický
náměstek
primátorky
Stropnický
náměstek
primátorky
Stropnický
náměstek
primátorky
Stropnický

+CD

+CD

+CD

+CD

+CD

+CD

+CD

+CD

+CD

+CD

+CD

+CD

20/13

2889

20/14

2890

20/15

2891

20/16

2892

20/17

2894

20/18

2895

20/19

2896

20/20

2898

20/21

2899

20/22

2901

20/23

2903

21/1

3448

21/2

3756

21/3

3795

21/4

3760

21/5

3764

21/6

3766

21/7

3796

k návrhu na vydání změn vlny 07 (2.část) ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z
1692/07 (Praha - Řeporyje; změna vyhl. č. 32/1999 Sb. hl. m.
Prahy, oddíl 12, bod (7) včetně grafického zákresu tak, aby byla
možná investiční činnost v lokalitách Západního Města, které
nejsou podmíněny vybudováním uvedených komunikací)
k návrhu na vydání změn vlny 07 (2.část) ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z
1727/07 (Praha - Kolovraty; zahrnutí celého pozemku do obytné
funkce)
k návrhu na vydání změn vlny 07 (2.část) ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z
1736/07 (Praha 2; rekonstrukce a dostavba stáv. objektu pro
hotelové služby a ateliery, obnova sochařské zahrady s přístupem
veřejnosti)
k návrhu na vydání změn vlny 07 (2.část) ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z
1755/07 (Praha 10; stávající továrna na výrobu nábytku, výstavba
polyfunkčního domu)
k návrhu na vydání změn vlny 07 (2.část) ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z
1762/07 (Praha 18; výstavba bytových domů a ubytovacího
zařízení (hotelu), zrušení VPS)
k návrhu na vydání změn vlny 07 (2.část) ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z
1820/07 (Praha 5; výstavba bytového domu 5)

náměstek
primátorky
Stropnický

+CD

náměstek
primátorky
Stropnický
náměstek
primátorky
Stropnický

+CD

náměstek
primátorky
Stropnický
náměstek
primátorky
Stropnický
náměstek
primátorky
Stropnický
k návrhu na vydání změn vlny 07 (2.část) ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z
náměstek
1830/07 (Praha 5; výstavba polyfunkčních objektů vycházejících z primátorky
potřeb navazujícího transformovaného území)
Stropnický
k návrhu na vydání změn vlny 07 (2.část) ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z
náměstek
1888/07 (Praha - Nedvězí; dostavba obytné skupiny)
primátorky
Stropnický
k návrhu na vydání změn vlny 07 (2.část) ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z
náměstek
1889/07 (Praha 9; využití zrušené vlečky, rozšíření tratě a zařízení primátorky
železniční dopravy)
Stropnický
k návrhu na vydání změn vlny 07 (2.část) ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z
náměstek
1915/07 (Praha - Ďáblice; výstavba rodinných domů a viladomů)
primátorky
Stropnický
k návrhu na vydání změn vlny 07 (2.část) ÚP SÚ hl.m. Prahy
náměstek
primátorky
Stropnický
k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území
náměstek
správního obvodu Prahy 3
primátorky
Stropnický
k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn VI ÚP SÚ
náměstek
hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 1
primátorky
Stropnický
k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn VI ÚP SÚ
náměstek
hl.m. Prahy pro podnět č. 668 (MČ Praha 6, MČ Praha - Lysolaje, primátorky
MČ Praha - Suchdol; trasování TT Podbaba - Suchdol)
Stropnický
k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn VI ÚP SÚ
náměstek
hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 6
primátorky
Stropnický
k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn VI ÚP SÚ
náměstek
hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 8
primátorky
Stropnický
k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn VI ÚP SÚ
náměstek
hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 10
primátorky
Stropnický
k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn VI ÚP SÚ
náměstek
hl.m. Prahy pro podnět č. 604 (MČ Praha 10, MČ Praha 11, MČ
primátorky
Praha 15; změna funkčního využití ploch - Trojmezí)
Stropnický
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21/8

3767

21/9

3771

21/10

3787

21/11

3770

21/12

3772

21/13

3773

21/14

3774

21/15

3775

21/16

3776

21/17

3790

21/18

3791

21/19

3797

21/20

3777

21/21

3792

21/22

3789

21/23

3778

21/24

3793

21/25

3758

21/26

3788

k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn VI ÚP SÚ
hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 11

náměstek
primátorky
Stropnický
k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn VI ÚP SÚ
náměstek
hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 15
primátorky
Stropnický
k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn VI ÚP SÚ
náměstek
hl.m. Prahy pro podnět č. 634 (MČ Praha 14, MČ Praha primátorky
Štěrboholy; změna vedení trasy železniční vlečky)
Stropnický
k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn VI ÚP SÚ
náměstek
hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 14
primátorky
Stropnický
k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn VI ÚP SÚ
náměstek
hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 16
primátorky
Stropnický
k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn VI ÚP SÚ
náměstek
hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 17
primátorky
Stropnický
k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn VI ÚP SÚ
náměstek
hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 18
primátorky
Stropnický
k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn VI ÚP SÚ
náměstek
hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 19
primátorky
Stropnický
k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn VI ÚP SÚ
náměstek
hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 20
primátorky
Stropnický
k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn VI ÚP SÚ
náměstek
hl.m. Prahy pro podnět č. 613 (MČ Praha 20; zrušení kompostárny primátorky
Sychrov)
Stropnický
k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn VI ÚP SÚ
náměstek
hl.m. Prahy pro podnět č. 614 (MČ Praha 20; nová čistírna
primátorky
odpadních vod Sychrov)
Stropnický
k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn VI ÚP SÚ
náměstek
hl.m. Prahy pro podnět č. 645 (MČ Praha 20, MČ Praha –
primátorky
Běchovice; zrušení trasy VRT)
Stropnický
k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn VI ÚP SÚ
náměstek
hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 21
primátorky
Stropnický
k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn VI ÚP SÚ
náměstek
hl.m. Prahy pro podnět č. 638 (MČ Praha – Běchovice; rozvojová primátorky
oblast „Soutok“)
Stropnický
k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn VI ÚP SÚ
náměstek
hl.m. Prahy pro podnět č. 640 (MČ Praha – Běchovice, MČ Praha primátorky
– Dubeč; výstavba protihlukového valu)
Stropnický
k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn VI ÚP SÚ
náměstek
hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 22
primátorky
Stropnický
k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn VI ÚP SÚ
náměstek
hl.m. Prahy pro podnět č. 732 (MČ Praha – Újezd; výstavba
primátorky
tenisových kurtů)
Stropnický
k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn VI ÚP SÚ
náměstek
hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 4
primátorky
Stropnický
k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn VI ÚP SÚ
náměstek
hl.m. Prahy – stanovení záplavového území u drobných vodních
primátorky
toků
Stropnický
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22

3761

23/1

3685

23/2

3747

23/3

3744

23/4

3806

23/5

3722

23/6

3729

23/7

3743

24

3694

25
26

3183
3587

27

3670

28/1

3652

28/2

3584

29

3814

30/1

3808

30/2

3809

30/3

3810

k návrhu na poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy
z finančních prostředků obdržených jako odvod z loterií dle § 41i
odst. 1 písm. B) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., v období od
1.1.2015 do 30.9.2015
k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části
Praha – Dolní Počernice na vrub kapitoly 1016 – rezerva na
spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města
Prahy
k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha –
Kolovraty na vrub kapitoly 1016 – rezerva na spolufinancování
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy
k návrhu na poskytnutí účelových dotací městské části Praha 20 na
vrub kapitoly 1016 – rezerva na spolufinancování projektů
EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy
k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části
Praha – Petrovice na vrub kapitoly 1016 – rezerva na
spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města
Prahy
k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl.
m. Prahy v roce 2015 MČ Praha – Koloděje na úhradu faktur
z roku 2014 za odstranění povodňových škod
k návrhu na změnu účelu investiční dotace poskytnuté MČ Praha 8
z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2014 a ponechané k využití v roce
2015
k návrhu na změnu účelu části dotace poskytnuté MČ Praha 1
v roce 2013 z finančních prostředků obdržených jako odvod
z loterií dle § 41i odst. 1 písm. B) zákona č. 202/1990 Sb., o
loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011
Sb.
k návrhu na rozšíření účelu zápůjčky poskytnuté MČ Praha –
Nebušice z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014
BOD VYPUŠTĚN
k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene

náměstkyně
primátorky
Kislingerová
náměstkyně
primátorky
Kislingerová
náměstkyně
primátorky
Kislingerová
náměstkyně
primátorky
Kislingerová
náměstkyně
primátorky
Kislingerová
náměstkyně
primátorky
Kislingerová
náměstkyně
primátorky
Kislingerová
náměstkyně
primátorky
Kislingerová
náměstkyně
primátorky
Kislingerová

náměstek
primátorky
Dolínek
k vstupu do sítě měst pro udržitelnou mobilitu CIVINET Česká a
náměstek
Slovenská republika, z.s.
primátorky
Dolínek
k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
náměstek
primátorky
Dolínek
k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. Č. 5513/66 v kat. území náměstek
Záběhlice za účelem majetkoprávního vypořádání stavby
primátorky
Spořilovský plácek PHS
Dolínek
k Akčnímu plánu Regionální inovační strategie hlavního města
primátorka
Prahy na období 2015-2016
hl.m. Prahy
k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy Soně primátorka
Červené
hl.m. Prahy
k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy prof. primátorka
Ak. Soch. Stanislavu Kolíbalovi
hl.m. Prahy
k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy
primátorka
Františku Feničovi
hl.m. Prahy

7

31

3819

informace o organizačním zabezpečení Praha evropské město
sportu 2016
k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP

32

K
1
2
3
4

k návrhu novelizace Jednacího řádu Zastupitelstva hl. m. Prahy
VČETNĚ ROZŠÍŘENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU ZHMP DLE
NÁVRHU STAROSTŮ MČ PRAHA 1-57

3825 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích
v Praze
3830 k informaci o aktuálním faktickém a právním stavu „Souboru
staveb městského okruhu v úseku Myslbekova – Pelc/Tyrolka“
3820 zpráva o stavu plnění úkolů z Koncepce odstraňování bariér ve
veřejné hromadné dopravě v hl. m. Praze
3799 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 o
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT

7
8

3847

6

primátorka
hl.m. Prahy

INFORMACI

3798 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 o
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT a k návrhu na
úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2015 u škol a
školských zařízení kraje Hlavní město Praha
3725 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP za 1.
Pololetí roku 2015
3850 k činnosti Komise Rady hl. m. Prahy pro ICT

5

Mgr. Kolínská
předsedkyně výboru
pro legislativu,
veřejnou správu,
protikorupční opatření
a informatiku ZHMP
radní Nováková

Informace k aktuálnímu vývoji taxislužby na území hl. m. Prahy
v roce 2015

8

náměstek primátorky
Dolínek
náměstek primátorky
Dolínek
náměstek primátorky
Dolínek
náměstkyně
primátorky
Kislingerová
radní Ropková

Ing. Růžička
předseda výboru
primátorka
hl.m. Prahy
primátorka
hl.m. Prahy

