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057 1 31.5.2007 k návrhu pořízení Územního plánu hl.m.Prahy 

104 2 31.5.2007 k uvolnění dotací z rozpočtu hl. m. Prahy v kapitole OMT MHMP 0664 na 
městské části hl. m. Prahy dle usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 1/5 
ze dne 30.11.2006 

097 3 31.5.2007 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 5/2 ze dne 22.3. 2007 k návrhu 
úpravy rozpočtu a přidělení grantů pro oblast sportu a tělovýchovy na rok 
2007 

017 4 31.5.2007 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace městským částem z 
grantů "PREVENCE KRIMINALITY 2007" 

041 5 31.5.2007 k návrhu na uvolnění finančních prostředků na realizaci programu 
prevence kriminality "PARTNERSTVÍ 2007" 

086 6 31.5.2007 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 
168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů 

127 7 31.5.2007 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 - Příloha č.5 Seznam 
celoměstsky významných dat a způsob nakládání s nimi A) Evidence 
nemovitého majetku hl.m. Prahy 

137 8 31.5.2007 k návrhu na schválení vzdání se práva převodu pozemků do vlastnictví 
hlavního města Prahy dle zákona č.95/1999 Sb. 

123 9 31.5.2007 k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa služeb 
Městské policie hlavního města Prahy 

122 10 31.5.2007 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ na provoz Sborů 
dobrovolných hasičů 

103 11 31.5.2007 k volbě přísedících Městského soudu v Praze 

023 12 31.5.2007 k návrhu na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací hlavního 
města Prahy v působnosti odboru SOC MHMP 

092 13 31.5.2007 k návrhu na úplatné nabytí id.1/2 spoluvlastnického podílu pozemků 
vedených na LV 125 v k.ú. Černý Most ze spoluvlastnictví Marcely Valhové 
do vlastnictví hlavního města Prahy 

763 14 31.5.2007 k  návrhu na úplatné nabytí částí pozemků PK 820, parc.č.1785/16, PK 
818,  PK 819  a  parc.č.1785/5  v  k.ú. Hlubočepy  a  částí pozemků PK 
820 a  parc.č.412/4  v  k.ú. Holyně, z vlastnictví Věry Čanigové, Jany 
Kozohorské, Jana Kozohorského a Miroslava Kozohorského, všichni 
bytem U Náhonu 1, Holyně, 154 00, Praha 514,   Jany Hozmanové, bytem 
Pod Lípou 3, Holyně, 154 00, Praha 514   a   Jana Knotka, bytem Za 
Knotkem 136, Holyně, 154 00, Praha 514,  do vlastnictví hl.m.Prahy pro 
realizaci stavby č.0050 "TV Slivenec", etapa 0007, Komunikace U Náhonu 

131 15 31.5.2007 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2890/2 v k.ú. Michle z 
vlastnictví Českomoravské technologické společnosti s.r.o. , IČ : 
60464721, se sídlem 100 00 Praha 10, Omská 45 do vlastnictví hl.m. 
Prahy, vč. náhrady za faktické užívání pozemku 
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029 16 31.5.2007 k návrhu na úplatný převod zastavěného pozemku parc.č. 580/5 o výměře 
266 m2 v katastrálním území Kamýk z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
Družstva OTRADOVICKÁ II.,se sídlem Otradovická 736, Praha 4,  IČ 
25144651 

124 17 31.5.2007 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 2524/30 o výměře 305 m2, z 
vlastnictví hl.m. Prahy vlastníkům domu čp. 2397, vše kat.území Dejvice 

125 18 31.5.2007 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 2524/33 o výměře 102 m2 a 
parc.č. 2524/35 o výměře 14 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy vlastníkům domu 
čp. 2400, vše kat.území Dejvice 

126 19 31.5.2007 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 2524/26 o výměře 159 m2 a 
parc.č. 2524/39 o výměře 15 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy vlastníkům domu 
čp. 2393, vše kat.území Dejvice 

133 20 31.5.2007 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 2489/15 a 2530/46 kat.území 
Dejvice z vlastnictví hl.m. Prahy vlastnici domu čp. 2421 kat.území Dejvice 

134 21 31.5.2007 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 2524/31 o výměře 100 m2 a 
parc.č. 2524/37 o výměře 2 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy vlastníkům domu 
čp. 2398, vše kat.území Dejvice 

136 22 31.5.2007 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 2489/14 a 2530/45 kat.území 
Dejvice z vlastnictví hl.m. Prahy vlastníkovi domu čp. 2422 kat.území 
Dejvice 

135 23 31.5.2007 k úplatnému převodu pozemků z majetku hl.m. Prahy do vlastnictví 
vlastníků staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové 
výstavby platné do roku 1991 

002 24 31.5.2007 k úplatnému převodu pozemků z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví 
majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové výstavby 
platné do roku 1991 

095 25 31.5.2007 k úpravě rozpočtu běžných a kapitálových výdajů FEU MHMP   

112 26 31.5.2007 k úpravě rozpočtu běžných výdajů FEU MHMP 

007 27 31.5.2007 k uvolnění finančních prostředků z kapitoly 0245 - městská infrastruktura 
formou účelové investiční dotace městským částem Praha 22, Štěrboholy, 
Praha 15, Dol. Měcholupy a Kolovraty 

141 28 31.5.2007 návrh na reálné rozdělení pozemku parc. č. 3071/16 o celkové výměře 3 
326 m2 v k.ú. Dejvice ve spoluvlastnictví v podílu 798/1680 hlavního města 
Prahy a v podílu 882/1680 fyzických osob 

779 29 31.5.2007 k návrhu na úplatný převod id. 29/72 spoluvlastnického podílu pozemků 
parc.č. 4673/3 a 4673/2 o celkové výměře 1 688 m2 v k.ú. Smíchov ze 
spoluvlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví spoluvlastníka KALOS spol. s 
r.o., IČ: 267 44 309 

140 30 31.5.2007 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 1292/16 o výměře 27.760 m2 
a parc. č. 1292/19 o výměře 15.298 m2 v kat. území Čakovice z vlastnictví 
hl.m. Prahy do vlastnictví předkladatele nejvhodnějšího návrhu 
předloženého v rámci výběrového řízení QUATRODOM s.r.o., se sídlem 
Praha 1, Revoluční 1.       
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138 31 31.5.2007 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 1400 a parc. č.  1402  o 
celkové  výměře 756 m2 v kat. území Troja.z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví předkladatele nejvhodnějšího návrhu předloženého v rámci 
výběrového řízení SOLID a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 853/12, IČ: 
00507351     

309 32 31.5.2007 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 919/3 o výměře 12 m2 a 
parc.č. 919/4 o výměře 210 m2 v k. ú. Staré Město z vlastnictví hl. m. 
Prahy do vlastnictví společnosti LUMA spol. s r.o. 

075 33 31.5.2007 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1005/2 o výměře 10 m2, 
části pozemku parc. č. 1005/1 o výměře 4 m2 a částí pozemku parc. č. 
1014/1 o výměře 88 m2, 3 m2 a 40 m2, vše v k. ú. Staré Město z 
vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví PRESIDENT HOTELS s.r.o., IČ: 250 
57 031 

821 34 31.5.2007 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 4230/3 v k.ú. Vinohrady o 
výměře 49 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví spol. Helsinky s.r.o. 

888 35 31.5.2007 k návrhu úplatného převodu části pozemku parc.č. 1266/3 o výměře 373 
m2 v k.ú. Hloubětín z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti 
KTIRIO, s.r.o., IČ: 272 01 775  

831 36 31.5.2007 k návrhu na schválení úplatného převodu částí pozemků parc. č. 3461/4, 
3459, 3456, 3447, 4875/11 v k.ú. Smíchov, oddělených GP č. 2809-1/2007 
ze dne 15.1.2007 a nově označených jako pozemky parc. č. 3447/1 o 
výměře 165 m2, parc. č. 3456/2 o výměře 21 m2, parc. č. 3459/5 o výměře 
31 m2, parc. č. 3461/4 o výměře 22 m2, parc. č. 4875/14 o výměře 6 m2 
vše v k.ú. Smíchov o celkové výměře 245 m2, z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví společnosti NEARFOCUS a.s., IČ: 267 07 560 

142 37 31.5.2007 k návrhu na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 939 o 
výměře 9 m2 v kat. území Libuš z vlastnictví hl. m. Prahy do SJM manželů 
Radomíra Marečka  a Danuše Marečkové a podílového spoluvlastnictví 
Michala Marečka a Radky Zmekové - Marečkové 

143 38 31.5.2007 k návrhu na schválení úplatného převodu části pozemu parc.č. 428/1 o 
výměře 312 m2 v kat. území Libuš z vlastnictví hl. m. Prahy do společného 
jmění manželů pana Ing. Pavla Klimeše a paní Ing. Lucie Klimešové, oba 
bytem Borotínská 928/10, Praha - Libuš 

887 39 31.5.2007 k návrhu úplatného převodu části pozemku parc.č. 2492 o výměře 90 m2 v 
k.ú. Hloubětín z vlastnictví hl.m. Prahy do společného jmění manželů 
Libora a Gabriely Novákových a částí pozemků parc.č. 2492 a 2491 o 
výměře 63 m2 a 131 m2 oba v k.ú. Hloubětín z vlastnictví hl.m. Prahy do 
společného jmění manželů Jiřího a Ivety Walderových  

121 40 31.5.2007 k návrhu úplatného převodu pozemků parc. č. 522/12, 522/15 a 522/16 o 
celkové výměře 230 m2 v k.ú. Veleslavín manželům Mádlovým  

822 41 31.5.2007 k návrhu na schválení úplatného převodu věcí z vlastnictví hl. m. Prahy do 
vlastnictví Pražské plynárenské, a.s., IČ 60193492 se sídlem Praha 1, 
Národní 37, PSČ 110 00 

674 42 31.5.2007 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č.235/3 o výměře 196 m2 v 
k.ú.Sobín zapsaného na LV č. 349  do vlastnictví hl.m.Prahy 
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076 43 31.5.2007 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 4365/48 o výměře 756 m2, 
parc.č. 4365/50 o výměře 85 m2, část pozemku parc.č. 4365/47 o výměře 
105 m2 a pozemek parc.č. 4367/27 o výměře 20 m2 v k.ú. Horní Počernice 
do vlastnictví hl.m. Prahy pro stavbu č.3295 "TV Horní Počernice, etapa 
0012 - IS ostatní ",   

971 44 31.5.2007 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 2426 v k.ú. Stodůlky (dle 
geometrického plánu č. 3032-2/2006 ze dne 14.4.2006 označené jako 
pozemek parc. č. 2426/2 o výměře 7m2 v k.ú. Stodůlky) z podílového 
spoluvlastnictví Zdeňka Jedličky a Heleny Jedličkové - SJM a Václava 
Rychtaříka do vlastnictví hl.m. Prahy pro účel realizace stavby č. 8588 TV 
Malá Ohrada, etapa 0001 Západní část 

914 45 31.5.2007 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku PK 170 k.ú. Kolovraty o výměře 
79 m2 z vlastnictví Martina Marinčiče do vlastnictví hl.m. Prahy pro 
realizaci stavby č. 0161 TV Kolovraty, etapa 0005 - Do Lipan 

973 46 31.5.2007 k návrhu na úplatné nabytí částí pozemku parc. č. 2571 v k.ú. Stodůlky (dle 
geometrických plánů č. 3065-4/2006 ze dne 28.4.2006 a č. 3032-2/2006 ze 
dne 14.4.2006 označených jako pozemek parc.č. 2571/2  o výměře 31 m2  
a jako pozemek 2571/3 o výměře 67 m2 , vše v k.ú. Stodůlky) ze SJM a 
podílového spoluvlastnictví Karla Bastla a Boženy Bastlové do vlastnictví 
hl.m. Prahy pro účel realizace stavby č. 8588 TV Malá Ohrada, etapa 0001 
Západní část a etapa 0002 Východní část 

120 47 31.5.2007 k návrhu směny pozemku parc.č. 431/25 v k.ú. Třeboradice ve vlastnictví 
společnosti I.V.PROJEKT spol. s r.o., za část pozemku parc.č. 431/3 v k.ú. 
Třeboradice ve vlastnictví hl.m. Prahy. 

145 48 31.5.2007 návrh k majetkoprávnímu vypořádání spoluvlastnických podílů, částí 
pozemků v k.ú. Smíchov ve spoluvlastnictví Ladislava Cirhana, bytem 
Anenská 13,110 01 Praha 1 a hl.m.Prahy 

132 49 31.5.2007 k záměru nakládání s pozemky v k.ú. Vysočany 

118 50 31.5.2007 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 ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy městským částem Praha 2, Praha 3, 
Praha 5, Praha 13, Praha 14, Praha 20, Praha 21 a Praha - Dolní 
Měcholupy 

119 51 31.5.2007 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 12, Praha 
15, Praha - Dolní Chabry, Praha - Troja, Praha - Zbraslav a Praha - Zličín 

111 52 31.5.2007 k návrhu na úplatné nabytí nemovitostí z podílového spoluvlastnictví 
fyzických osob do vlastnictví hl.m. Prahy pro účel realizace stavby 
Městského okruhu č. 9515 Myslbekova - Prašný most 

117 53 31.5.2007 k návrhu úplatného nabytí  pozemků parc. č. 294 a 747, oba v k.ú. 
Kolovraty, z vlastnictví společnosti  TOP CON real s.r.o.  do vlastnictví 
hl.m.Prahy pro účel majetkoprávního vypořádání stavby "Kolovraty most 
přes ČD" 
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756 54 31.5.2007 k návrhu na úplatné nabytí částí pozemku parc. č. 185 v  k.ú. Modřany ( 
dle geometrického plánu č.1521 - 175/1998 ze dne 16.8.2000 ) 
označených jako pozemky parc.č. 185/1, 185/2 a 4847/1 k.ú. Modřany z 
vlastnictví Karla Křečka a Václava Křečka do vlastnictví hl. m. Prahy pro 
realizaci stavby č. 9514 KOMOKO, etapa 0011 

105 55 31.5.2007 k souboru rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí 
hlavního města Prahy na rok 2007 

060 56 31.5.2007 k návrhu na poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 
MČ Praha 8 v souvislosti s vyúčtováním spolupodílu hl. m. Prahy na 
projektu JPD 2  

089 57 31.5.2007 k uvolnění dotací z rozpočtu hl. m. Prahy v kap. 02 městským částem 
Praha 12, Praha 16, Praha 17, Praha 20, Praha - Klánovice a Praha - 
Zbraslav 

087 58 31.5.2007 k návrhu na navýšení neinvestiční dotace z poplatku za ukládání odpadu 
na skládku .A.S.A. Ďáblice městským částem Praha - Ďáblice a Praha 
Březiněves o inflaci roku 2006 

936 59 31.5.2007 k návrhu na schválení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově 
významných staveb a objektů v roce 2007 

048 60 31.5.2007 k návrhu na udělení finančních příspěvků - dotací v oblasti oprav 
církevních objektů v majetku církví a náboženských společností v roce 
2007 

147 61 31.5.2007 k návrhu na úplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Břevnov Jana Rothmayera 
do vlastnictví hl.m. Prahy 

094 62 31.5.2007 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Kbely z podílového 
spoluvlastnictví Karla Průchy, Ing. Karla Průchy, Moniky Horské do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

961 63 31.5.2007 k návrhu na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací v 
působnosti OKP MHMP (Švandovo divadlo na Smíchově, Muzeum 
hl.m.Prahy, Galerie hl.m.Prahy, Divadlo pod Palmovkou, Pražská 
informační služba, Hvězdárna a planetárium hl.m.Prahy a Hudební divadlo 
v Karlíně) 

020 64 31.5.2007 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hl.m.Prahy v roce 2007 o 
neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z MŠMT pro školy soukromého 
školství hl.m.Prahy 

032 65 31.5.2007 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap.04 - Školství, mládež a 
samospráva a na rozpis závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2007 škol a 
školských zařízení, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha, na základě 
rozpočtového řízení I. 

033 66 31.5.2007 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap.04 - Školství, mládež a 
samospráva na rok 2007 u předškolních zařízení, škol a školských 
zařízení, jejichž zřizovatelem jsou městské části hlavního města Prahy, na 
základě výsledků rozpočtového řízení I. 

064 67 31.5.2007 k návrhu na sloučení Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy 
potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 10,  se Střední 
průmyslovou školou technologie masa,        Praha 1, Navrátilova 15 

085 68 31.5.2007 k návrhu na sloučení Domova mládeže a školní jídelny, Praha 9, Lovosická 
42, s Domovem mládeže a školní jídelnou, Praha 2, Dittrichova 15 
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098 69 31.5.2007 k návrhu na sloučení příspěvkové organizace Jedličkův ústav a Základní 
škola a Střední škola s příspěvkovou organizací Mateřská škola speciální, 
Praha 4, Sevřená 1707 s účinností od 1.7.2007 

099 70 31.5.2007 k návrhu na sloučení příspěvkové organizace Základní škola pro žáky se 
specifickými poruchami chování, Praha 5, Na Zlíchově 19  s příspěvkovou 
organizací Základní škola a Střední škola, Praha 10, V Olšinách 69 

109 71 31.5.2007 k návrhu na sloučení Střední školy - Centra odborné přípravy 
technickohospodářského, Praha 9, Poděbradská 1/179, se Středním 
odborným učilištěm energetickým, Praha 9, Poděbradská 12, s účinností 
od 1.7.2007 

025 72 31.5.2007 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední 
odborné učiliště nábytkářské a  technické, Praha 5, Nový Zlíchov 1, v 
působnosti SKU MHMP 

083 73 31.5.2007 k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a 
Mateřská škola, Praha 10, Moskevská 29 

006 74 31.5.2007 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, 
Praha 1, Josefská 7 

035 75 31.5.2007 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní 
umělecká škola,U Dělnického cvičiště 1/1100 B v působnosti OMT MHMP 

014 76 31.5.2007 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná 
škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17, v 
působnosti SKU MHMP 

040 77 31.5.2007 k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace v působnosti SKU 
MHMP  

108 78 31.5.2007 návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti OMT 
MHMP 

182 79 31.5.2007 k návrhu na personální změny ve výborech ZHMP 

 


