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Z-4153 14/1 25.2.2016 k Integrované strategii pro integrované teritoriální investice Pražské 
metropolitní oblasti na programové období 2014-2020 

Z-4147 14/2 25.2.2016 k návrhu na formalizaci vztahů hlavního města Prahy a Pekingu na úroveň 
sesterských měst 

Z-4178 14/3 25.2.2016 ke strategickému rámci informatiky hl.m. Prahy a ke zpracování podrobné 
strategie ICT hl. m. Prahy v návaznosti na městskou společnost Operátor 
ICT, as. 

Z-4192 14/4 25.2.2016 k návrhu na úpravu Etického kodexu člena Zastupitelstva hl.m. Prahy 

Z-4191 14/5 25.2.2016 k petici „za okamžité provedení lokálních oprav Libeňského mostu, které 
zamezí dalšímu chátrání mostu a jeho uzavření, vypracování projektu 
citlivé rekonstrukce mostu a zařazení těchto bodů na jednání 
Zastupitelstva hl. m. Prahy“ 

Z-4207 14/6 25.2.2016 ke stavu zpracování a pořizování Územního plánu hl.m. Prahy 
(Metropolitní plán) 

Z-4157 14/7 25.2.2016 k návrhu na udělení grantu hlavního města Prahy pro rok 2016 v oblasti 
rodinné politiky - program C - v působnosti odboru zdravotnictví, sociální 
péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy 

Z-4107A 14/8 25.2.2016 k podání ústavní stížnosti proti rozhodnutí Státního pozemkového úřadu 

Z-4144 14/9 25.2.2016 k návrhu na udělení dotace hlavního města Prahy v oblasti sociálních 
služeb v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence 
Magistrátu hlavního města Prahy - podpora registrovaných sociálních 
služeb 

Z-4125 14/10 25.2.2016 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou neinvestiční dotace z 
kap. 0546 v roce 2016 

Z-4007 14/11 25.2.2016 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední 
odborné učiliště gastronomie 

Z-4065 14/12 25.2.2016 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Karlínská 
obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická 

Z-4083 14/13 25.2.2016 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.7/92 ze dne 28.5.2015 k návrhu 
na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola 
ekonomických studií a Střední průmyslová škola potravinářských 
technologií, Praha 2, Podskalská 10 

Z-4170 14/14 25.2.2016 k navýšení investičních nákladů akce a na úpravu investičního rozpočtu 
Dopravního podniku hl. m. Prahy a. s. v kapitole 03 Doprava v roce 2016 

Z-4171 14/15 25.2.2016 k navýšení celkových investičních nákladů a na úpravu investičního 
rozpočtu roku 2016 Dopravního podniku hl. m. Prahy a. s. v kapitole 03 
Doprava 

Z-4060 14/16 25.2.2016 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 

Z-3929 14/17 25.2.2016 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1337/2 v kat. území  Michle  
za účelem majetkoprávního vypořádání stavby Rekonstrukce ul. Michelská 

Z-4110 14/18 25.2.2016 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 1746/70 a parc. č. 1746/71 v 
katastrálním území Ďáblice do vlastnictví hlavního města Prahy 

Z-3950 14/19 25.2.2016 k odůvodnění veřejné zakázky „Štěrboholská spojka - PHS - Dolní 
Počernice č. akce 999325“ 
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Z-4044 14/20 25.2.2016 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene 

Z-4163 14/21 25.2.2016 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost v roce 2016 

Z-4094 14/22 25.2.2016 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 
v roce 2016 MČ Praha - Zbraslav na úhradu bezdůvodného obohacení za 
využívání objektu MŠ Matjuchinova 

Z-4158 14/23 25.2.2016 k návrhu na poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu hl. m. 
Prahy městským částem hl. m. Prahy 

Z-4102 14/24 25.2.2016 k návrhu úpravy v rámci schváleného rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na 
rok 2016 

Z-4126 14/25 25.2.2016 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků městským částem hl. m. 
Prahy jako doplatku na jejich podílu na finančních prostředcích 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 1.10.2015 do 31.12.2015 

Z-3910 14/26 25.2.2016 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 

Z-3802 14/27 25.2.2016 k návrhu na úplatný převod podílu id. 2/7 pozemku parc.č. 2316/4, podílu 
id. 2/7 pozemku parc.č. 2316/9, pozemku parc.č. 2309/1, pozemku parc.č. 
2309/2 a podílu id. 2/7 pozemku parc.č. 2316/1, vše v k.ú. Vršovice 

Z-4136 14/28 25.2.2016 návrh na přidělení dotací projektům přihlášeným do Grantového programu 
hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro městské části 
v roce 2016 

Z-4134 14/29 25.2.2016 návrh na přidělení dotací projektům přihlášeným do Grantového programu 
hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro rok 2016 

Z-4014 14/30 25.2.2016 k návrhu na uznání vl.práva k pozemku parc.č. 1917 k.ú. Michle 

Z-4129 14/31 25.2.2016 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení služebnosti 

Z-4150 14/32 25.2.2016 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 4, Praha 7 a  
Praha 18 

Z-4130 14/33 25.2.2016 k návrhu obecné 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 městské části Praha 7 (nebytové jednotky sloužící 
jako kryty CO) a k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Správa služeb hlavního města Prahy se sídlem na adrese Kundratka 19, 
180 00 Praha 8 

Z-3835 14/34 25.2.2016 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1276 o výměře 290 m2 k.ú. 
Troja 

Z-4061 14/35 25.2.2016 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 194/46 a 194/53 k.ú. Ďáblice 

Z-3981 14/36 25.2.2016 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 1470/1 a parc. č. 1470/5 v 
k.ú. Radotín do vlastnictví hlavního města Prahy 
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Z-3962 14/37 25.2.2016 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 34/40 pozemků 
parc.č. 55, parc.č. 56, parc.č. 57, parc.č. 62/1, parc.č. 62/116, parc.č. 63, 
parc.č. 64/1, parc.č. 64/2, parc.č. 65, parc.č. 66, parc.č. 67, parc.č. 68, 
parc.č. 69, parc.č. 70, parc.č. 71, parc.č. 72, parc.č. 73 v k.ú. Vokovice z 
vlastnictví společnosti KAVALEN Krutec s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

Z-4075 14/38 25.2.2016 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 4/3, parc.č. 20, parc.č. 21/2, 
parc.č. 24/1, parc.č. 37/2, parc.č. 45/2, parc.č. 45/3, parc.č. 107/2, parc.č. 
136/4, parc.č. 136/5, parc.č. 172/2, parc.č. 184/2, parc.č. 184/3, parc.č. 
194/3, parc.č. 211/3, parc.č. 212/1, parc.č. 290/2, parc.č. 290/3, parc.č. 
290/4, parc.č. 297/1, parc.č. 348/5, parc.č. 370/2, parc.č. 382/9, parc.č. 
382/10, parc.č. 382/11, parc.č. 382/24, parc.č. 398/2, parc.č. 398/3 a 
parc.č. 398/4 v k.ú. Královice a pozemků parc.č. 1218/1, parc.č. 1275/14, 
parc.č. 1275/15, parc.č. 1275/16, parc.č. 1275/17 a parc.č. 1275/19 v k.ú. 
Háje z vlastnictví České republiky, právo hospodaření s majetkem státu má 
Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, do vlastnictví hl.m. Prahy 

Z-4040 14/39 25.2.2016 k návrhu na úplatné nabytí komunikací, chodníků a pojezdových ploch 
kolem objektu a pro stavbu „QUADRIO“ z vlastnictví CPI Národní, s.r.o. do 
vlastnictví hl. m. Prahy za smluvní cenu 10.000,- Kč, a  úplatné nabytí 
veřejného osvětlení z vlastnictví CPI Národní, s.r.o. do vlastnictví hl. m. 
Prahy za smluvní cenu 10.000,- Kč 

Z-4101 14/40 25.2.2016 k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 7/53 ze dne 
28.5.2015 k návrhu na úplatné nabytí komunikací, chodníků, veřejných 
parkovacích stání, veřejné zeleně a veřejného osvětlení, kanalizační stoky 
DN 300 a DN 400, vodovodního řadu DN 150  na pozemcích  parc. č. 
991/15, parc. č. 991/169 a parc. č. 991/298, parc. č. 991/7, parc. č. 991/8, 
parc. č. 991/12, parc. č. 991/130 a parc. č. 996 k.ú. Velká Chuchle a 
pozemků parc. č. 540/5, parc. č. 541/5, parc. č. 991/15, parc. č. 991/169 a 
parc. č. 991/298 k.ú. Velká Chuchle z vlastnictví FINEP Chuchle a.s. se 
sídlem Václavské náměstí 846/1, Praha 1, IČO: 265 11 754 do vlastnictví 
hlavního města Prahy za ujednanou kupní cenu ve výši 10.000,- Kč a 
uzavření darovací smlouvy na finanční dar ve výši 10.000,- Kč 

Z-4079 14/41 25.2.2016 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Benice, Dolní Měcholupy, 
Dubeč, Horní Počernice a Hostivař 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 

Z-4080 14/42 25.2.2016 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Hrdlořezy, Královice, 
Kunratice, Lahovice, Pitkovice, Řeporyje a Stodůlky 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 

Z-4081 14/43 25.2.2016 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Štěrboholy, Třeboradice, 
Uhříněves, Újezd, Vinoř a Vysočany 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 

Z-4016 14/44 25.2.2016 k návrhu na bezúplatné nabytí vodohospodářských děl, komunikací a 
pozemků do vlastnictví hl.m. Prahy 
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Z-4049 14/45 25.2.2016 k návrhu na úplatný převod plynárenského zařízení v ul. Ke Hradu - 1. 
etapa, Praha, Malá Strana, Hradčany a v ul. Nerudova - větev A - 2. etapa, 
Praha 1, Malá Strana, Hradčany z vlastnictví hl. města Prahy do vlastnictví 
Pražská plynárenská Distribuční a.s., člen koncernu Pražská Plynárenská, 
a.s. za cenu ve výši 6.823.075,- Kč včetně DPH 

Z-3866 14/46 25.2.2016 k návrhu na úplatný převod pozemku 2490/6 v k. ú. Záběhlice 

Z-3823 14/47 25.2.2016 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 357/2 v k. ú. Hodkovičky o 
výměře 6 m2 

Z-3839 14/48 25.2.2016 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2121/10 v k. ú. Braník 

Z-3837 14/49 25.2.2016 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 582/4 v k. ú. Michle, obec 
Praha,  

o výměře 55 m2 

Z-3728 14/50 25.2.2016 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 2848/880 a 2848/882, oba v 
k. ú. Záběhlice 

Z-3858 14/51 25.2.2016 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 2225/101 v k. ú. 
Záběhlice 

Z-3827 14/52 25.2.2016 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 17 o výměře 105 m2 v 
k.ú. Nusle 

Z-3838 14/53 25.2.2016 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 854/3 v k. ú. Michle, 
obec Praha o výměře 11 m2 

Z-3855 14/54 25.2.2016 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 2581/12 o výměře 43 
m2 v k.ú. Hostivař 

Z-3913 14/55 25.2.2016 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 615/1 k.ú. Veleslavín 

Z-3590 14/56 25.2.2016 k návrhu na úplatný převod částí pozemku parc. č. 4261/178 o celkové 
výměře 504 m2 v k.ú. Smíchov vlastníkům sousedících pozemků a staveb 

Z-3844 14/57 25.2.2016 k návrhu na úplatný převod částí pozemku parc. č. 3047/66 v k. ú. 
Záběhlice 

Z-3853 14/58 25.2.2016 k návrhu na úplatný převod částí pozemku 3047/60 v k. ú. Záběhlice 

Z-3974 14/59 25.2.2016 k návrhu na úplatný převod spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku parc. 
č. 1424/1 k.ú. Troja 

Z-3805 14/60 25.2.2016 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 1646/32 a parc. č. 1646/33 v 
k. ú. Ďáblice do vlastnictví hlavního města Prahy 

Z-3967 14/61 25.2.2016 k návrhu zřizovací listiny příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy 

Z-3907A 14/62 25.2.2016 k odůvodnění veřejné zakázky odboru OSI MHMP na stavební práce - 
stavba č. 8548 Kanalizační sběrač H - prodloužení do Běchovic, etapa 
0001 Stoka H1 Dolnopočernická, část 02 Nad Rybníkem 

Z-3873 14/63 25.2.2016 k návrhu na schválení originárního nabytí vlastnického práva k nemovitosti 
do majetku hl.m. Prahy na základě veřejné zakázky na stavební práce 
stavba č. 8548 Kanalizační sběrač H-prodloužení do Běchovic, etapa 0001 
Stoka H1 Dolnopočernická, část 02 Nad Rybníkem 
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Z-4211 14/64 25.2.2016 k problematice Výstaviště Praha 

Z-4131 14/65 25.2.2016 k návrhu na přidělení grantů v oblasti podpory sportu a tělovýchovy na rok 
2016 v programech III.A.1., III.B.1, III.C.1. a grantů v oblasti podpory 
projektů v rámci titulu Evropské hlavní město sportu 2016 v programech I., 
II.1., III.1. 

Z-4111 14/66 25.2.2016 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 
2016 z kap. 06 - KULTURA formou účelové dotace pro městské části 

Z-4070 14/67 25.2.2016 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Muzeum 
hlavního města Prahy 

Z-4050 14/68 25.2.2016 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Galerie 
hlavního města Prahy 

Z-4091 14/69 25.2.2016 k návrhu na přijetí partnerství v oblasti kultury v roce 2016 

Z-4142 14/70 25.2.2016 k návrhu na udělení účelových neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. 
Prahy městským částem hl. m. Prahy na akce spojené s oslavami se 700. 
výročím narození Karla IV. 

Z-4213 14/71 25.2.2016 k personálním změnám ve výboru pro legislativu, veřejnou správu, 
protikorupční opatření a informatiku ZHMP 

 


