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Z-10234 35/1 24.3.2022 k "Petici STOP zahušťování výstavby v Letňanech na úkor veřejné zeleně 
a parkování" 

Z-10243 35/2 24.3.2022 řešení situace na území hl.m. Prahy v souvislosti s ruskou agresí na 
Ukrajině 

Z-10237 35/3 24.3.2022 k návrhu na poskytnutí účelových dotací městským částem hl. m. Prahy na 
mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, 
kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace 

Z-10105 35/4 24.3.2022 k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. Prahy v kap. 04 a na poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace v Programu celoměstské podpory vzdělávání 
na území hlavního města Prahy pro rok 2022 

Z-10147 35/5 24.3.2022 k návrhu na poskytnutí dotací v Programu podpory sportu a tělovýchovy v 
hlavním městě Praze pro rok 2022 

Z-10157 35/6 24.3.2022 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Městské části Praha 8 
na podporu aktivit v rámci připomínky 80. výročí od Operace Anthropoid a 
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 04 v roce 2022 

Z-9724 35/7 24.3.2022 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba 
č. 43928 Gymnázium Na Zatlance, zhotovitel" a k návrhu ke schválení 
budoucího originárního nabytí vlastnického práva k nemovitostem do 
vlastnictví hl. m. Prahy na základě této veřejné zakázky 

Z-10090 35/8 24.3.2022 k návrhu obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol 

Z-9256 35/9 24.3.2022 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, 
Praha 9, Litoměřická 726 

Z-10137 35/10 24.3.2022 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní 
umělecká škola Popelka, se sídlem Praha 5, Na Popelce 1/18 

Z-10099 35/11 24.3.2022 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kap. 06 a poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace městské části Praha 3 v roce 2022 

Z-10163 35/12 24.3.2022 k návrhu na změny zakládací listiny Nadačního fondu Praha ve filmu 
Prague Film Fund 

Z-10166 35/13 24.3.2022 k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy paní 
Dagmar Hazdrové 

Z-10119 35/14 24.3.2022 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha – pól růstu ČR v roce 2022 

Z-10131 35/15 24.3.2022 ke schválení projektů v rámci 48. výzvy Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

Z-10023 35/16 24.3.2022 k záměru odboru informatických činností MHMP na realizaci veřejné 
zakázky „Zajištění maintenance programového vybavení spisové služby a 
jejich modulů pro HMP“ 

Z-10068 35/17 24.3.2022 k předložení záměru veřejné zakázky s názvem "Systém centrálních 
sdružených nákupů a jeho provoz" 

Z-10194 35/18 24.3.2022 k návrhu na změnu Statutu fondu zaměstnavatele 

Z-10061 35/19 24.3.2022 k návrhům změn ÚP a jejich vydání - 1. skupina (fáze "návrh" + "OOP", 
vlna 26) 

Z-10171 35/20 24.3.2022 k návrhům změn ÚP a jejich vydání Z 3462 a Z 3495 (fáze "návrh“ + 
"OOP“, vlna 26) 

Z-10107 35/21 24.3.2022 k návrhu na ukončení pořizování změn ÚP – skupina změn 
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Z-10047 35/22 24.3.2022 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3033 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 
09) 

Z-10048 35/23 24.3.2022 k návrhu změny/úpravy ÚP a jejího vydání – U 1365 (fáze "návrh" + 
"OOP", vlna 08 úprav) 

Z-10106 35/24 24.3.2022 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3717 (fáze "návrh" + "OOP", 
samostatně pořizovaná změna) 

Z-10108 35/25 24.3.2022 k návrhu změny ÚP a jejího vydání Z 3321 (fáze "návrh“ + "OOP“, vlna 19) 

Z-10116 35/26 24.3.2022 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3811 (fáze "návrh" + "OOP", 
samostatně projednávaná) 

Z-10102 35/27 24.3.2022 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3475 (fáze "návrh“ + "OOP“, vlna 
26) 

Z-10161 35/28 24.3.2022 k návrhům na pořízení změn ÚP - 1. skupina (fáze "podnět“, vlna 39) 

Z-10168 35/29 24.3.2022 k návrhům na pořízení změn ÚP - 2. skupina (fáze "podnět“, vlna 39) 

Z-8465 35/30 24.3.2022 k návrhu na pořízení změny ÚP - 205/2019 (fáze "podnět", vlna 26) 

Z-10114 35/31 24.3.2022 k návrhu na pořízení změny ÚP - 98/2021 a AZUR HMP č. 13 (fáze 
"podnět“, samostatně pořizovaná) 

Z-10156 35/32 24.3.2022 k návrhu Zásad pro používání prostředků fondu zaměstnavatele Městské 
policie hl. m. Prahy a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 
na rok 2022 

Z-10159 35/33 24.3.2022 k návrhu na uvolnění rezervy pro městské části hl.m. Prahy a jednotky 
sborů dobrovolných hasičů městským částem hl.m. Prahy v roce 2022 z 
kap. 07 - BEZPEČNOST 

Z-10035 35/34 24.3.2022 k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy - Program v oblasti 
prevence kriminality pro rok 2022 

Z-10032 35/35 24.3.2022 k návrhu na úplatné nabytí pozemků č. parc. 2/2, 6/15 a 10 v kat. ú. 
Lipence do vlastnictví hl. m. Prahy 

Z-10195 35/36 24.3.2022 k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP na rok 2022 v kap. 03 - Doprava 

Z-9980 35/37 24.3.2022 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba 
č. 44812 Podjezd Bubny; stavební práce 

Z-10062 35/38 24.3.2022 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba 
č. 4328 Rajská zahrada - přemostění" 

Z-9869 35/39 24.3.2022 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba 
č. 42935 P+R Opatov; stavební práce 

Z-10206 35/40 24.3.2022 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba 
č. 00000 Hloubětínský tunel - Projektová dokumentace, autorský dozor a 
IČ" 

Z-10203 35/41 24.3.2022 k návrhu na uzavření Smlouvy č. 110/2022 o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 

Z-10176 35/42 24.3.2022 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 2407/6, 2407/7 a 3168/74 v 
k.ú. Zbraslav, obec Praha, do vlastnictví hlavního města Prahy 

Z-10046 35/43 24.3.2022 k návrhu na ponechání nevyčerpaných účelových finančních prostředků 
poskytnutých městským částem hl.m. Prahy z rozpočtu vlastního hl.m. 
Prahy v roce 2021 (příp. v předchozích letech) k využití na stejný účel v 
roce 2022 
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Z-10187 35/44 24.3.2022 k návrhu na ponechání nevyčerpaných investičních prostředků 
příspěvkových organizací hlavního města Prahy z roku 2021 a let minulých 
a jejich využití ke stejnému účelu v roce 2022 

Z-10100 35/45 24.3.2022 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Dolní 
Měcholupy z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2022 a k úpravě 
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2022 

Z-10178 35/46 24.3.2022 k záměru odboru HOM MHMP na realizaci veřejné zakázky s názvem 
"Revitalizace objektu č. 4- Burza, Pražská tržnice v Holešovicích" 

Z-10233 35/47 24.3.2022 k přejmenování části ulice Korunovační a k pojmenování mostu na území 
hlavního města Prahy 

Z-8835 35/48 24.3.2022 k návrhu majetkoprávního vypořádání v k.ú. Libuš a k.ú. Kunratice mezi 
hl.m. Prahou a fyzickými osobami s ohledem na zajištění pozemku pro 
výstavbu tramvajové trati Modřany - Libuš a dále pozemků pro výstavbu 
budoucí stanice Libuš trasy metra I. D 

Z-10218 35/49 24.3.2022 k záměru majetkových transakcí mezi hlavním městem Prahou a Českou 
republikou 

Z-9903 35/50 24.3.2022 k návrhu na majetkoprávní vypořádání - pozemky k.ú. Stodůlky 

Z-9948 35/51 24.3.2022 k návrhu na uzavření dohod o uznání dluhu a splátkovém kalendáři se 
lhůtou splatnosti na 36 měsíců s nájemci nebytových prostor ve vlastnictví 
hl.m. Prahy 

Z-10092 35/52 24.3.2022 k návrhu na směnu se společností Zelené Město, a. s. v k. ú. Hrdlořezy 

Z-9970 35/53 24.3.2022 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 1195/4, parc. č. 1195/5 a 
parc. č. 1195/9, v k.ú. Stodůlky 

Z-9983 35/54 24.3.2022 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 465/4 k. ú. Motol 

Z-9867 35/55 24.3.2022 k návrhu na úplatný převod částí pozemku parc.č. 806/319 o celkové 
výměře 43 m2, k.ú. Malešice 

Z-9969 35/56 24.3.2022 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 873/1 o výměře 18 m2, 
k.ú. Kamýk 

Z-9991 35/57 24.3.2022 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2617/5 o výměře 14 m2 k.ú. 
Kobylisy 

Z-10080 35/58 24.3.2022 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 872/1 k.ú. Troja 

Z-10036 35/59 24.3.2022 k návrhu na zrušení usnesení Zastupitelstva HMP č.27/67 ze dne 
27.5.2021 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 4045/15 v k.ú. 
Strašnice 

Z-9542 35/60 24.3.2022 k návrhu na úplatné nabytí pozemků st.parc.č. 54, st.parc.č.55 , st.parc.č. 
67,parc.č. 8/14 vše v k.ú. Svémyslice z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu : Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových,IČO:69797111,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
Praha 2 do vlastnictví hl.m. Prahy 

Z-9909 35/61 24.3.2022 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1842 v k.ú. Braník, obec 
Praha, z vlastnictví společnosti AŽD Praha s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

Z-9201 35/62 24.3.2022 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 1350/1 a parc.č. 1352/1 v k.ú. 
Jinonice - Lokalita Vidoule - Stolová hora 

Z-9919 35/63 24.3.2022 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1529/26 k.ú. Uhříněves do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
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Z-10015 35/64 24.3.2022 k návrhu na bezúplatné nabytí částí pozemku parc.č.973/30 v k.ú. Liboc z 
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu : Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových,IČO:69797111,se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42,Praha 2 do vlastnictví hl.m. Prahy 

Z-9949 35/65 24.3.2022 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 4302/119, 4302/120, 
4302/122, 4302/125, 4302/126, 4302/245 a 4302/246, vše v k.ú. Strašnice 

Z-10070 35/66 24.3.2022 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 4622, o výměře 468 m2, v 
k.ú. Dejvice, obec Praha, s omezujícími podmínkami na dobu 10 let, z 
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ: 128 00, do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

Z-10071 35/67 24.3.2022 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parcelní číslo 3725/5, 3725/12, 
3725/14, 3725/16, 3725/19, 3725/20, 4344/8, 4544/3, 4544/4, 4550/6, 
4554/1, 4554/5, 4554/6, 4554/7, 4554/9, 4554/10, 4554/11, 4554/12, 
4554/13, 4554/14, 4554/15, 4554/16, 4554/17, 4554/18, 4554/19, 4554/20, 
4554/24, 4555/1, 4555/2, 4558/3, 4558/6, 4558/7, 4558/8, 4558/9, vše v 
k.ú. Horní Počernice 

Z-10076 35/68 24.3.2022 k návrhu na bezúplatné nabytí 12 ks sloupů veřejného osvětlení a 
kabelového vedení v k. ú. Kyje z vlastnictví společnosti Landia - 
Jordánská, s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 

Z-9975 35/69 24.3.2022 k návrhu na bezúplatné nabytí komunikace vč. 14 ks parkovacích stání, 
chodníků, schodiště, komunikační zeleně, 6 ks svislého dopravního 
značení, vodorovného dopravního značení, 4 ks uličních vpustí, pozemků 
parc. č. 977/154, parc. č. 977/241, parc. č. 977/242, parc. č. 977/254, parc. 
č. 977/255, parc. č. 977/256, parc. č. 978/1, parc. č. 792/13, parc. č. 
2057/5 vše v k. ú. Jinonice, obec Praha, z vlastnictví společnosti Next 
development s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 

Z-10101 35/70 24.3.2022 k návrhu na bezúplatné nabytí 5 ks sloupů veřejného osvětlení, 
kabelového vedení a úpravy zapínacího místa v k. ú. Kolovraty z vlastnictví 
společnosti EBM SPV 1, s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 

Z-10138 35/71 24.3.2022 k návrhu obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut 
hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření věcí z vlastnictví hl.m. 
Prahy do správy městským částem Praha 12, Praha 17 a odejmutí správy 
svěřených věcí městským částem Praha 3 a Praha - Šeberov 

Z-10169 35/72 24.3.2022 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 3 (pozemek v k.ú. 
Žižkov) a k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace hlavního 
města Prahy Galerie hlavního města Prahy, Staroměstské náměstí 605/13, 
110 00, Praha 1, IČO 00064416 

Z-10129 35/73 24.3.2022 k návrhu na poskytnutí Dotací v Programu podpory v oblasti zdravotnictví 
pro rok 2022 

Z-10221 35/74 24.3.2022 k návrhu poskytnutí dotace hlavního města Prahy na rok 2022 v rámci 
vyhlášeného Programu k projektu "Podpora vybraných druhů sociálních 
služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl.m. Prahy na roky 2019-
2022" pro rok 2022 a k uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí 
dotace 
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Z-10219 35/75 24.3.2022 k návrhu poskytnutí dotace hlavního města Prahy na rok 2022 v rámci 
vyhlášeného Programu k projektu "Transformace systému péče o Pražany, 
kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, 
včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze (č. projektu 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0015662)" pro rok 2022 a k uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace 

Z-10154 35/76 24.3.2022 poskytnutí dotací hlavního města Prahy pro rok 2022 v oblasti sociálních 
služeb na základě "Programu podpory registrovaných sociálních služeb pro 
poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby zejména na 
území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy pro rok 2022“ a úprava 
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2022 

Z-10050 35/77 24.3.2022 k návrhu na poskytnutí dotací v Programu primární prevence ve školách a 
školských zařízeních pro rok 2022 a úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 
na rok 2022 

Z-10213 35/78 24.3.2022 k návrhu poskytnutí dotace hlavního města Prahy na rok 2022 v rámci 
vyhlášeného Programu k projektu "Rodiny a děti sociálně vyloučené a 
ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací" pro rok 2022 a k 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace 

Z-10196 35/79 24.3.2022 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové 
individuální dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582 a kap. 0811 v roce 2022 

Z-10220 35/80 24.3.2022 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové 
individuální dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 2022 

Z-10222 35/81 24.3.2022 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové 
individuální dotace Organizaci pro pomoc uprchlíkům z.s. a úpravu 
rozpočtu kap. 0582 a kap. 1016 v roce 2022 

Z-10179 35/82 24.3.2022 k návrhu na poskytnutí individuální jednorázové neinvestiční účelové 
dotace společnosti Dům tří přání z. ú. a schválení úpravy rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 05 

Z-10202 35/83 24.3.2022 k revokaci usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 30/25 ze dne 
14. 10. 2021 k návrhu principu řešení finanční kompenzace městským 
částem hlavního města Prahy za snížené inkaso jejich podílu na dani z 
technických hazardních her z rozpočtu hlavního města Prahy 

 


