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Z-8003 14/1 13.2.2020 k návrhu na uzavření Smlouvy o spolupráci mezi městem Vídní a městem 
Prahou 

Z-8072 14/2 13.2.2020 k návrhu na poskytnutí dotací městským částem na spolufinancování 
projektů Smart Prague 

Z-7943 14/3 13.2.2020 k Integrované strategii pro integrované teritoriální investice Pražské 
metropolitní oblasti na programové období 2014 - 2020 a na programové 
období 2021 - 2027 

Z-7975 14/4 13.2.2020 ke schválení projektů v rámci 45. výzvy Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

Z-7983 14/5 13.2.2020 ke schválení projektů v rámci 52. výzvy Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

Z-7303 14/6 13.2.2020 k návrhu na pořízení změny ÚP - 69/2018 (fáze "podnět", vlna 18) 

Z-7722 14/7 13.2.2020 k záměru investičního odboru MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba 
č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec; zhotovitel" 

Z-7930 14/8 13.2.2020 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky na 
stavební práce "Stavba č. 8548 Kanalizační sběrač H - prodloužení do 
Běchovic, etapa 0002 - stoka H2 Běchovická" 

Z-7893 14/9 13.2.2020 k návrhu na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě o převodu 
vlastnictví k nemovité věci - části  pozemku par.č. 1483/26 o výměře 751 
m2  k.ú. Dubeč 

Z-8056 14/10 13.2.2020 k návrhu na úplatné nabytí pozemku v k.ú. Písnice do vlastnictví hl.m. 
Prahy (pro výstavbu trasy I.D metra) a k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy 

Z-8028 14/11 13.2.2020 k návrhu na převod nevyčerpaných kapitálových výdajů z roku 2019 do 
rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020 za oblast působnosti odboru HOM 
MHMP 

Z-8012 14/12 13.2.2020 k návrhu záměny zdrojů v rámci schváleného rozpočtu vlastního hlavního 
města Prahy na rok 2020 

Z-8087 14/13 13.2.2020 k současnému stavu jednání o dočasném a trvalém umístění expozice a 
sídla Muzea paměti 20. století, z.ú. 

Z-7750 14/14 13.2.2020 k záměru odboru VEZ MHMP realizovat centralizovanou veřejnou zakázku 
s názvem "Dodávky energií pro orgány a organizace hl.m. Prahy na období 
od 1.1.2021" v části 1. "Dodávky plynu pro orgány a organizace hl.m. 
Prahy na období od 1.1.2021 od 6:00 hod. do 1.1.2024 do 6:00 hod." 

Z-8050 14/15 13.2.2020 k návrhu na využití předkupního práva ke stavbě č. p. 1987 na pozemku ve 
vlastnictví hlavního města Prahy v k. ú. Stodůlky, obec Praha 

Z-7934 14/16 13.2.2020 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 30/17 ze dne 2.11.2017 k 
návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 17/6 k.ú. Žižkov a k návrhu na 
zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 17/6 k.ú. Žižkov jako alternativnímu 
způsobu majetkoprávního vypořádání 

Z-7038 14/17 13.2.2020 k návrhu na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k pozemkům parc.č. 
4722, 4724 a 4675 vše  k.ú. Smíchov 

Z-7824 14/18 13.2.2020 k návrhu směny pozemků v k.ú. Břevnov mezi hlavním městem Prahou a 
společností City Property s.r.o. 

Z-7976 14/19 13.2.2020 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 1124/28 a parc.č. 1124/29 
k.ú. Prosek 
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Z-7968 14/20 13.2.2020 K návrhu úplatného převodu pozemku parc.č. 942/13 o výměře 264 m2 v 
k.ú. Hlubočepy 

Z-7617 14/21 13.2.2020 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2386/1 o výměře 327 m2 a  
částí pozemku parc. č. 3830/4 o výměře 69 m2 a 511 m2  k.ú. Libeň 

Z-7748 14/22 13.2.2020 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Kunratice 

Z-7479 14/23 13.2.2020 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 2860/84 a parc. č. 2860/85 v 
k.ú. Nusle, obec Praha do vlastnictví hl. m. Prahy 

Z-7918 14/24 13.2.2020 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 1598/7, v k.ú. Řeporyje, 
obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

Z-7811 14/25 13.2.2020 k návrhu na bezúplatné nabytí přeložky veřejného osvětlení zahrnující 
výměnu 2 ks původních sloupů veřejného osvětlení a umístění 1 nového 
sloupu veřejného osvětlení v rámci přeložky a přeložky kabelového vedení 
v k. ú. Žižkov z vlastnictví společnosti CTR group a.s. do vlastnictví hl. m. 
Prahy 

Z-7861 14/26 13.2.2020 k návrhu na bezúplatné nabytí rekonstrukce komunikace vč. 2 parkovacích 
stání a 2 vjezdů do garáží, 6 ks uličních vpustí, 6 ks svislého dopravní 
značení a vodorovného dopravního značení v k. ú. Uhříněves z vlastnictví 
společnosti CWI DELTA s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 

Z-8036 14/27 13.2.2020 k návrhu obecně závazné vyhlášky, 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 správy věcí z vlastnictví hl.m. Prahy 
městské části Praha 8, Praha 15 a Praha 17 

Z-7992 14/28 13.2.2020 poskytnutí dotací hlavního města Prahy pro rok 2020 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 2020“ a úpravu 
rozpočtu 

Z-7999 14/29 13.2.2020 poskytnutí grantů formou dotace hlavního města Prahy pro rok 2020 v 
oblasti sociálních služeb na základě "Program podpory registrovaných 
sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 
2020 - Doplňková síť" 

Z-8002 14/30 13.2.2020 k Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro tzv. 
Centrum duševního zdraví a k uzavření Dodatku č. 2 k Pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského zájmu. 

Z-7996 14/31 13.2.2020 k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 do 
roku 2020 v kap. 05 - Zdravotnictví a sociální oblast 

Z-7685 14/32 13.2.2020 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. m. Prahy 
Domov pro seniory Elišky Purkyňové 

Z-8034 14/33 13.2.2020 k návrhu obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol 

Z-8039 14/34 13.2.2020 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci č. INO/61/01/010569/2019 ze dne 11.12.2019 

Z-7430 14/35 13.2.2020 k návrhu uzavření Smlouvy o právu stavby a právu provedení stavby ke 
stavbě č. 41505 ZŠ Dolní Počernice 

Z-7950 14/36 13.2.2020 k návrhu na udělení grantů v rámci "Programů v oblasti podpory aktivit 
integrace cizinců na území hl.m. Prahy pro rok 2020" 
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Z-7956 14/37 13.2.2020 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v rámci "Programů v 
oblasti podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 
2020 (jednoleté a víceleté) 

Z-7949 14/38 13.2.2020 k návrhu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu hl.m. 
Prahy na rok 2020 městským částem hl.m. Prahy a úprava rozpočtu kap. 
06 

Z-8032 14/39 13.2.2020 k návrhu na poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 
2020 městským částem hl. m. Prahy a úpravu rozpočtu kap. 06 

Z-8061 14/40 13.2.2020 k návrhu na poskytnutí individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 
2020 

Z-8057 14/41 13.2.2020 k návrhu na uzavření smluv o dalším členském vkladu s bytovým 
družstvem Bytové družstvo Vlčkova 1068,1069 a bytovým družstvem 
Bytové družstvo Výhled Černý Most 

 


