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Z-3970 12/1 17.12.2015 k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016, finančních 
vztahů k městským částem hl. m. Prahy na rok 2016, rozdělení příspěvku 
na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2016 městským částem 
hl. m. Prahy a rozpočtového výhledu do roku 2021 

Z-4045 12/2 17.12.2015 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2016 

Z-3930 12/3 17.12.2015 k návrhu na stanovení paušální hodinové částky pro poskytování náhrady 
výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena 
Zastupitelstva hl. m. Prahy 

Z-3828 12/4 17.12.2015 k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o aktualizaci 
cenové mapy stavebních pozemků na území hl.m. Prahy pro rok 2016 

Z-3804 12/5 17.12.2015 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene 

Z-3780 12/6 17.12.2015 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 

Z-3965 12/7 17.12.2015 k návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území 
hlavního města Prahy na období 2016 - 2018 

Z-3917 12/8 17.12.2015 k návrhu na využití finančních prostředků určených na investiční akci TSK 
HMP č. 42131 Praha Bez Bariér 

Z-3887 12/9 17.12.2015 k návrhu na zajištění financování projektu OP Doprava „Intenzifikace 
nasazení telematických zařízení ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti 
dopravy v hl. m. Praze“ 

Z-3969 12/10 17.12.2015 k návrhu na zajištění financování projektu OP Doprava „Modernizace a 
dodávky systému řízení dopravy v hl. m. Praze“ 

Z-3995 12/11 17.12.2015 ke schválení projektu Technická pomoc OP PPR 

Z-3993 12/12 17.12.2015 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost v roce 2015 

Z-3818 12/13 17.12.2015 k uzavření dohody o vzájemné spolupráci, koordinaci a investorství při 
realizaci akce: D 11 - MÚK Beranka a navazující investice 

Z-3705 12/14 17.12.2015 k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. m. Prahy 
Dětské centrum Paprsek 

Z-3875 12/15 17.12.2015 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola 
pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 - Řepy, U Boroviček 1 

Z-3785 12/16 17.12.2015 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola 
umělecká a řemeslná 

Z-3834 12/17 17.12.2015 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola - 
Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 
1/179 

Z-3918 12/18 17.12.2015 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 8 na 
vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z 
rozpočtu hlavního města Prahy 

Z-3927 12/19 17.12.2015 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - 
Slivenec na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů 
EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy 

Z-3947 12/20 17.12.2015 k návrhu na poskytnutí účelových investičních dotací MČ Praha - Libuš na 
vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z 
rozpočtu hlavního města Prahy 
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Z-3973 12/21 17.12.2015 k návrhu na poskytnutí účelové dotace městské části Praha 19 na vrub 
kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu 
hlavního města Prahy 

Z-3895 12/22 17.12.2015 k návrhu na poskytnutí účelové dotace městské části Praha - Čakovice na 
vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z 
rozpočtu hlavního města Prahy 

Z-3972 12/23 17.12.2015 k návrhu na změnu účelu investiční účelové dotace poskytnuté MČ Praha 
Čakovice z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2015 

Z-3948 12/24 17.12.2015 k návrhu na změnu účelu části dotace poskytnuté MČ Praha 7 v roce 2014  
a ponechané k využití v roce 2015 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. 

Z-3911 12/25 17.12.2015 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 o vrácené 
finanční prostředky od MČ Praha 13 

Z-3939 12/26 17.12.2015 k návrhu na zajištění a financování lékařské pohotovostní služby hlavním 
městem Prahou v roce 2016 

Z-3975 12/27 17.12.2015 k návrhu na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o spolupráci při poskytování 
zdravotnické záchranné služby 

Z-3660 12/28 17.12.2015 k návrhu prodeje bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících 
pozemků dle Pravidel postupu při prodeji bytových jednotek, bytových 
domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví 
hlavního města Prahy 

Z-3901 12/29 17.12.2015 k návrhu nové zakladatelské listiny NADAČNÍHO FONDU BEZPEČNÁ 
PRAHA 

Z-3677 12/30 17.12.2015 k návrhu na využití předkupního práva ke stavbě bez čp/če na části 
pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy v k. ú. Kobylisy 

Z-3992 12/31 17.12.2015 k návrhu na využití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp./če. na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy v k.ú. Veleslavín 

Z-3999 12/32 17.12.2015 k návrhu změny zřizovacích listin p.o. Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, 
Nad Ohradou 23                                                                                                                   
a  p.o. Základní umělecká škola, Bajkalská 11, Praha 10   

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 3, Praha 6, 
Praha 8, Praha 10, Praha 16, Praha - Suchdol, Praha 21 a odejmutí správy 
svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem Praha 
6, Praha 16 

Z-4008 12/33 17.12.2015 k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa služeb 
hlavního města Prahy 

Z-3708 12/34 17.12.2015 k návrhu směny pozemků v k. ú. Krč, Kunratice a Michle mezi ČR s 
právem hospodaření s majetkem státu pro Thomayerovu nemocnici a hl.m. 
Prahou 

Z-3642 12/35 17.12.2015 k návrhu na úplatné nabytí pozemku v k.ú. Jinonice 

Z-3664 12/36 17.12.2015 k návrhu na úplatné nabytí pozemku v k.ú. Krč a pozemků v k.ú. Nusle 

Z-3851 12/37 17.12.2015 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 3610/4 a 3622/78 v k. ú. 
Břevnov do vlastnictví hlavního města Prahy 
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Z-3860 12/38 17.12.2015 k návrhu na uplatné nabytí veřejného osvětlení v k.ú. Letňany z vlastnictví 
Trigema Projekt Delta a.s. do vlastnictví Hl. m. Prahy za smluvní cenu 
200,- Kč a přijetí finančního daru 

Z-3867 12/39 17.12.2015 k návrhu na uplatné nabytí zrekonstruované komunikace, chodníků, 
přechodu, odvodnění, dopravního značení a 2 veřejných parkovacích stání 
v rámci výstavby „Zengrova Villa“ na pozemcích v k.ú. Dejvice z vlastnictví 
Rezidence Zengrova s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy za smluvní cenu 
1.000,- Kč a přijetí finančního daru ve výši 1.000,- Kč 

Z-3846 12/40 17.12.2015 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 221/256 k. ú. Černý Most 
z vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s majetkem státu pro 
Státní pozemkový úřad do vlastnictví hlavního města Prahy dle §7 odst. 1 
písm. a) a e) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 280/2013 Sb. 

Z-3864 12/41 17.12.2015 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 3444/8 a parc.č. 3444/9 v 
k.ú. Chodov ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit: Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví hl.m. Prahy 

Z-3856 12/42 17.12.2015 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 4062/7 a parc.č. 3905/5 v 
k.ú. Libeň ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit: Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví hl.m. Prahy 

Z-3852 12/43 17.12.2015 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 1528/1, parc.č.1528/3 a 
parc.č. 1578/3 v k.ú. Dolní Počernice ve vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví 
hl.m. Prahy 

Z-3726 12/44 17.12.2015 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Hostivař a k.ú. Čimice z 
vlastnictví České republiky, právo hospodaření s majetkem státu pro 
Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik "v likvidaci" do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

Z-3216 12/45 17.12.2015 k návrhu na bezúplatné nabytí světelného signalizačního zařízení „SSZ 
5.667 Radlická - areál RP“ v k.ú. Jinonice z vlastnictví Avenir Business 
Park, s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

Z-3599 12/46 17.12.2015 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 131/1 o výměře 896 m2 a 
parc. č. 131/3 o výměře 90 m2, vše v k. ú. Bubeneč, obec Praha 

Z-3645 12/47 17.12.2015 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 4942/5 v k.ú. Smíchov 

Z-3480 12/48 17.12.2015 k návrhu na úplatný převod částí pozemků parc. č. 1522, parc. č. 1497/1, 
parc. č. 1498 a parc. č. 1499 o celkové  výměře 282 m2 k.ú. Troja 

Z-3489 12/49 17.12.2015 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 903 o výměře 21 m2, v 
kat. území Háje, z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti FPD-
GSM SERVICES, s.r.o. 

Z-3522 12/50 17.12.2015 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 2227/6, k.ú. Ruzyně 

Z-2998 12/51 17.12.2015 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 1085/2 a části pozemku 
parc.č. 1086/29 v k.ú. Stodůlky z vlastnictví hlavního města Prahy do 
vlastnictví Bytového družstva Kociánka, IČ: 25615548 

Z-3925 12/52 17.12.2015 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů roku 2015 OTV MHMP v 
kapitole 01 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 15 

Z-3976 12/53 17.12.2015 k návrhu na prodloužení doby zveřejnění návrhu Územního plánu hl.m. 
Prahy (Metropolitního plánu) 



Seznam usnesení 
12. Zastupitelstva HMP ze dne 17. 12. 2015 

  

Tisk Č.usn. Schváleno Název materiálu 
 

Strana 4 z 4 

Z-2532 12/54 17.12.2015 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.37/14 ze dne 27.3.2014 k 
záměru odboru městského investora MHMP na realizaci veřejné zakázky - 
st. č. 4679 "Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín, et. 0002 rozšíření 
poldru" 

Z-3920 12/55 17.12.2015 k uzavření Dohody o předání a převzetí práv a závazků investora k akci 
Oprava přemostění Zličín - Řepy 

Z-3876 12/56 17.12.2015 k návrhu na pořízení změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 5 

Z-3877 12/57 17.12.2015 k návrhu na pořízení změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 8 

Z-3878 12/58 17.12.2015 k návrhu na pořízení změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 10 

Z-3879 12/59 17.12.2015 k návrhu na pořízení změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 11 

Z-3880 12/60 17.12.2015 k návrhu na pořízení změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 12 

Z-3881 12/61 17.12.2015 k návrhu na pořízení změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 14 

Z-3883 12/62 17.12.2015 k návrhu na pořízení změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 16 

Z-3884 12/63 17.12.2015 k návrhu na pořízení změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 17 

Z-3885 12/64 17.12.2015 k návrhu na pořízení změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 21 

Z-3886 12/65 17.12.2015 k návrhu na pořízení změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 22 

Z-3611 12/66 17.12.2015 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v PP Litožnice, k. ú. Dubeč, do 
vlastnictví hl. m. Prahy 

Z-3958 12/67 17.12.2015 k návrhu revokace usnesení Rady HMP č. 152 ze dne 14.2.2012/usnesení 
Zastupitelstva HMP č. 14/14 ze dne 23.2.2012 k návrhu na udělení grantů 
hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2012 

Z-3964 12/68 17.12.2015 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 7/85 ze dne 28. 5. 2015 k 
návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2015 

Z-3952 12/69 17.12.2015 k návrhu úpravy rozpočtu v kap. 0464 a přidělení mimořádných finančních 
prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy Českému atletickému svazu, 
IČO: 00539244 na odstranění havarijního stavu přetlakové atletické haly 

 


