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Z-1122 19/1 20.9.2012 k návrhu na navýšení rozpočtu příjmů a výdajů vlastního hl.m. Prahy na 
rok 2012 v kapitole 03 - Doprava ve vazbě na splátku půjčky Dopravního 
podniku hl.m. Prahy, a. s. ve výši 500 mil. Kč 

Z-1085 19/2           20.9.2012 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. pololetí 2012 

Z-1133 19/3 20.9.2012 k návrhu na vydání V. emise komunálních dluhopisů v objemu 200 mil. 
EUR 

Z-1029 19/4 20.9.2012 k návrhu na udělení grantů v oblasti prevence kriminality v roce 2012 - II. 
kolo 

Z-1032 19/5 20.9.2012 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy 
Městské části Praha 8 určené pro Gerontologické centrum, Šimůnkova 
1600, 180 00 Praha 8 - Kobylisy 

Z-1057 19/6 20.9.2012 k návrhu na změnu investiční dotace poskytnuté z rozpočtu hlavního města 
Prahy v roce 2011 městské části Praha 12 

Z-1104 19/7 20.9.2012 k návrhu na ukončení pořizování změn (1001/00, 1410/06, 1430/06, 
2000/00 a 2454/00) Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy 

Z-1105 19/8 20.9.2012 k návrhu na vydání změn 06 a 07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. 
Prahy 

Z-1106 19/9 20.9.2012 k návrhu na vydání celoměstsky významných změn I+II ÚP SÚ hl.m. Prahy 

Z-1145 19/10 20.9.2012 majetkoprávní vypořádání nemovitostí v katastrálním území Malá Strana 

Z-759 19/11 20.9.2012 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 424/22 o výměře 251 
m2 v k.ú. Říčany u Prahy z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví paní Ivany 
Novotné 

Z-130 19/12 20.9.2012 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 2615/1 v kat. území 
Kunratice o výměře 56 m2 z vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví 
Alexeje Kormaňáka a Marie Kormaňákové 

Z-828 19/13 20.9.2012 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2963 o výměře 97 m2 v k.ú. 
Smíchov z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví tj. panu 
Miroslavu Konečnému id. 1/3, panu Miloši Konečnému id. 1/3 a panu 
Milanu Konečnému id. 1/3 

Z-822 19/14 20.9.2012 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 16 o výměře 359 m2 v kat. 
území Motol z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví paní Mileny Rendlové 

Z-984 19/15 20.9.2012 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 4241/12 k.ú. Strašnice o 
výměře 17 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy 

Z-754 19/16 20.9.2012 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 1508/2 o výměře 29 m2 
a části pozemku parc. č. 1492/10 o výměře 2 m2, vše v k.ú. Strašnice 

Z-942 19/17 20.9.2012 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 800/2 o výměře 48 m2 a 
části pozemku parc. č. 792/64 o výměře 47 m2 k.ú. Troja z vlastnictví hl.m. 
Prahy do vlastnictví MUDr. Věry Kernové 

Z-971 19/18 20.9.2012 k návrhu na úplatný převod částí pozemků parc. č. 3817/1 o výměře 366 
m2, parc. č. 3817/2 o výměře 41 m2 a parc. č. 3817/3 o výměře 16 m2 v 
kat. území Libeň z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Prof. Ing. Petra 
Buryana, DrSc., MUDr. Ireny Buryanové a WINTEX, spol. s r.o. 

Z-885 19/19 20.9.2012 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 2209/1, k.ú. Ruzyně z 
vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti ŽP Trade Bohemia, a.s., 
IČ: 256 93 859 
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Z-442 19/20 20.9.2012 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 1761/399 o výměře 23 m2, 
parc. č. 1761/400 o výměře 89 m2, parc. č. 1761/401 o výměře 420 m2, 
parc. č. 1761/402 o výměře 97 m2, parc. č. 1761/404 o výměře 16 m2 a 
parc. č. 1761/405 o výměře 60 m2 v k.ú. Hostivař z vlastnictví společnosti 
BS Servis Centrum, s.r.o., IČ: 479 10 755 do vlastnictví hl.m. Prahy 

Z-925 19/21 20.9.2012 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 3454/8 v k. ú. Michle z 
vlastnictví Libuše Jampílkové do vlastnictví hlavního města Prahy 

Z-921 19/22 20.9.2012 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 737 v k. ú. Krč z vlastnictví 
Ing. Antonína Klimeše do vlastnictví hlavního města Prahy 

Z-966 19/23 20.9.2012 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1598 v k. ú. Kobylisy z 
vlastnictví Františka Sedláka do vlastnictví hlavního města Prahy 

Z-635 19/24 20.9.2012 k návrhu na úplatné nabytí veřejného osvětlení v k.ú. Šeberov 
vybudovaného v rámci stavby „veřejné osvětlení v areálu rodinných domů 
Praha, Šeberov, ul. Žábova, Vlasty Hilské, Tauerova, Novákova“ z 
vlastnictví  společnosti DANVIT REALITY s.r.o. do vlastnictví hlavního 
města Prahy 

Z-1149 19/25 20.9.2012 k návrhu na úplatné nabytí pozemků zapsaných na LV č. 1504 a 9971 pro 
k.ú. Stodůlky z vlastnictví ČKD DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s. do vlastnictví 
hl.m. Prahy 

Z-980 19/26 20.9.2012 k návrhu na bezúplatné nabytí řadu splaškové kanalizace „S“ PVC DN 300 
a řadu splaškové kanalizace „S1“ PVC DN 300, z vlastnictví společnosti 
CENTRAL GROUP a.s., se sídlem Praha 4, Na Strži 65/1702, 140 00, IČO 
: 63999102, do vlastnictví hl.m. Prahy 

Z-981 19/27 20.9.2012 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1239/4 o výměře 63 m2 k. 
ú. Košíře z vlastnictví CENTRAL GROUP a.s. do  vlastnictví hl.m. Prahy 

Z-969 19/28 20.9.2012 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Čakovice, Dubeč, 
Hlubočepy, Lahovice, Malešice a Vysočany z vlastnictví České republiky s 
právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl.m. Prahy "v 
likvidaci" do vlastnictví hlavního města Prahy 

Z-1030 19/29 20.9.2012 k návrhu na bezúplatné nabytí vodovodního řadu pro veřejnou potřebu LT 
DN 100 včetně 1 ks podzemního hydrantu H80 a tlakové splaškové 
kanalizace pro veřejnou potřebu z PEHD 40, z vlastnictví Ing. Ivo Přikryla, 
do vlastnictví hl.m. Prahy 

Z-922 19/30 20.9.2012 k návrhuu směny pozemků parc. č. 1244/1 o výměře 141 m2, parc. č. 
1248/2 o výměře 13 m2 a parc. č. 1251 o výměře 324 m2 v k.ú. Nové 
Město ve vlastnictví Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma 
v Emauzích za pozemek parc. č. 1247/2 o výměře 12 m2 a část pozemku 
parc. č. 2557 o výměře 610 m2 v k.ú. Nové Město ve vlastnictví hl.m. 
Prahy 

Z-061 19/31 20.9.2012 k návrhu směny pozemku parc. č. 397 se stavbou čp. 155 o výměře 1148 
m2, pozemku parc. č. 398 o výměře 1650 m2 a pozemku parc. č. 404 o 
výměře 1418 m2 v k. ú. Štěrboholy, zapsaných v KN na LV 36, ve 
vlastnictví SPEED LEASE a.s. za část pozemku parc. č. 769 o výměře 
2714 m2, část pozemku parc. č. 843 o výměře 547 m2, část pozemku 
parc. č. 775 o výměře 399 m2 a pozemek parc. č. 489 o výměře 26 m2 v k. 
ú. Karlín, zapsané v KN na LV 128, ve vlastnictví hl.m. Prahy 

k návrhu bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 854/62 o výměře 2 m2,  
pozemku parc. č. 854/60 o výměře 81 m2 a pozemku parc. č. 488/11 o 
výměře 10 m2 v k. ú. Karlín, zapsaných v KN na LV 503, ve vlastnictví M 
3000, a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 
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Z-1123 19/32 20.9.2012 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 1, Praha 2, 
Praha 5, Praha 6, Praha 8, Praha 17 

Z-1124 19/33 20.9.2012 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 14, Praha 
- Dubeč, Praha - Královice, Praha - Nebušice, Praha 17, Praha - Slivenec, 
Praha - Újezd a Praha - Zbraslav 

Z-1120 19/34 20.9.2012 k oznámení záměru městské části Praha 11 na prodej věci z vlastnictví 
hlavního města Prahy, svěřené do správy městské části Praha 11, 
pozemku parc. č. 2330/8 o výměře 464 m2 v k.ú. Chodov, zastavěného 
budovou č. pop. 2331 ve vlastnictví jiného vlastníka, předloženého podle 
ustanovení § 18 odst. 1 písm. d) obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. 
hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění 
obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy 

Z-1022 19/35 20.9.2012 k návrhu revokace usnesení ZHMP č. 9/90 ze dne 15.9.2011 k návrhu 
revokace usnesení ZHMP č. 17/26 ze dne 29.5.2008 k návrhu na úplatné 
nabytí části pozemků parc. č. 1524, parc. č. 1525 a parc. č. 1529 v k.ú. 
Radotín z vlastnictví Josefa Bílka, Mgr. Miroslavy Horské, Ing. Jiřího 
Kubra, Heleny Suché a Jany Zavadilové, do vlastnictví hl.m. Prahy pro účel 
realizace stavby č. 3082 TV Radotín, etapa 0005 - Radotín západ 

Z-1021 19/36 20.9.2012 k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 9/86 ze dne 
15.9.2011 k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 
11/39 ze dne 29.11.2007 k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva 
hl.m. Prahy č. 20/68 ze dne 16.9.2004 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 
parc. č. 1517/22, 1528/2 a 1528/4 v k.ú. Radotín do vlastnictví hl.m. Prahy 
pro realizaci stavby č. 3082 TV Radotín, etapa 0004 - Na Rymáni 

Z-375 19/37 20.9.2012 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 284/13 v k.ú. Újezd u 
Průhonic z vlastnictví České republiky, právo hospodaření s majetkem 
státu SELGEN - Oseva Praha, státní podnik v likvidaci do vlastnictví hl.m. 
Prahy v rámci stavby č. 0101 TV Újezd, etapa 0013 Dešťová kanalizace 

Z-1027 19/38 20.9.2012 k návrhu na udělení grantů v oblasti "Podpora bezpečné a udržitelné 
dopravy pro rok 2012" 

Z-1108 19/39 20.9.2012 k petici občanů "proti neúnosnému zatížení hlukem, prachem a emisemi na 
Spořilově" 

Z-779 19/40 20.9.2012 k návrhu na uzavření dohod o splátkách o úhradě dlužného nájemného a 
úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu včetně poplatků z prodlení s 
nájemci bytu ve vlastnictví hl.m. Prahy 

Z-1028 19/41 20.9.2012 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-1098 19/42 20.9.2012 k návrhu zřizovacích listin příspěvkových organizací hl.m. Prahy 
Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy a Městská poliklinika 
Praha 
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Z-1052 19/43 20.9.2012 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 svěřené věci 
z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 10 a k návrhu 
změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Hotelová škola, Praha 10, 
Vršovická 43 

Z-995 19/44 20.9.2012 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola 
praktická a Praktická škola, Praha 2, Vinohradská 54 

Z-1046 19/45 20.9.2012 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace v působnosti 
SMS MHMP Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8 

Z-989 19/46 20.9.2012 k návrhu na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných 
hlavním městem Prahou v působnosti odboru školství, mládeže a sportu 
Magistrátu hlavního města Prahy 

Z-1006 19/47 20.9.2012 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s postupem realizace projektů 
financovaných z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost 

Z-1101 19/48 20.9.2012 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s implementací Operačního 
programu Praha - Adaptabilita v roce 2012 

Z-964 19/49 20.9.2012 k individuálním komplexním projektům odboru zdravotnictví, sociální péče 
a prevence MHMP předloženým v rámci Operačního programu Praha - 
Adaptabilita 

Z-1072 19/50 20.9.2012 k volbě nových přísedících Městského soudu v Praze 

Z-941 19/51 20.9.2012 k návrhu na přijetí Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a 
volného času v roce 2012 

Z-985 19/52 20.9.2012 k návrhu na přijetí Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a 
volného času v roce 2012 

Z-1058 19/53 20.9.2012 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Galerie 
hlavního města Prahy 

Z-1077 19/54 20.9.2012 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z kapitoly 0604 formou účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha 14 

Z-906 19/55 20.9.2012 k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 14/14 ze dne 
23.2.2012 k návrhu na udělení jednoletých grantů hl.m. Prahy v oblasti 
kultury a umění na rok 2012 

Z-1156 19/56 20.9.2012 na revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 32/61 ze dne 17.12.2009 k 
návrhu na udělení víceletých grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění 

Z-977 19/57 20.9.2012 k návrhu na navýšení neinvestiční dotace z poplatku za uložení odpadu na 
skládku Ďáblice městským částem Praha - Ďáblice a Praha - Březiněves o 
inflaci roku 2011 

Z-967 19/58 20.9.2012 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 651/2 v k. ú. Újezd u Průhonic 
z podílového spoluvlastnictví JUDr. Daniely Černé - id 1/2, Petra Schuse - 
id 1/12, Milady Kovářové - id 2/6 a Stanislavy Schusové - id 1/12 do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

Z-1117 19/59 20.9.2012 k návrhu personálních změn ve výborech Zastupitelstva hl.m. Prahy 

 


