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652 1 27.3.2008 k návrhu úpravy rozpočtu a přidělení grantů pro oblast sportu a 
tělovýchovy na rok 2008 

695 2 27.3.2008 k odměnám neuvolněných členů Zastupitelstva hl. m. Prahy 

710 3 27.3.2008 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 23/1998 
Sb. hl. m. Prahy, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hlavního 
města Prahy, ve znění pozdějších předpisů 

697 4 27.3.2008 k závěrečné zprávě a finančnímu vypořádání k ukončení činnosti 
příspěvkové organizace IROP, inženýrské a realitní organizace Praha 

684 5 27.3.2008 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4460/13 a p.č. 4460/16 v k.ú. 
Strašnice z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví hlavního města Prahy 

685 6 27.3.2008 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2528/20 k.ú. Krč z vlastnictví 
ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

686 7 27.3.2008 k návrhu úplatného převodu pozemků parc.č. 397/722, 397/784 a 397/787 
o celkové výměře 4.398 m2 z vlastnictví HMP do vlastnictví společnosti A/L 
Park EIGHT s.r.o., pozemků parc.č. 397/721, 397/795 a 397/796 o celkové 
výměře 6.330 m2 z vlastnictví HMP do vlastnictví společnosti A/L Park 
NINE s.r.o., pozemků parc.č. 397/724 a 397/788 o celkové výměře 4.677 
m2 z vlastnictví HMP do vlastnictví společnosti A/L Park TEN s.r.o., 
pozemků parc.č. 397/723 a 397/797 o celkové výměře 4.766 m2 z 
vlastnictví HMP do vlastnictví společnosti A/L Park ELEVEN s.r.o. a 
pozemku parc.č. 397/725 o výměře 8.190 m2 z vlastnictví HMP do 
vlastnictví společnosti A/L Park TWELVE s.r.o.,  a to vše v k.ú. Chodov 

649 8 27.3.2008 k návrhu směny části pozemku parc.č. 302 o výměře 26 m2 v k.ú. 
Záběhlice ve spoluvlastnictví pana Mikuláše Moravce, paní Niny Psotové a 
pana Tomáše Buchlovského, bytem Ke Skalkám 41/2038, 106 00, Praha 
10, za část pozemku parc.č. 299 o výměře 49 m2 v k.ú. Záběhlice ve 
vlastnictví hl.m. Prahy   

712 9 27.3.2008 k návrhu směny pozemku parc.č. 1108 o výměře 2053 m2, v k.ú. 
Hlubočepy, ve vlastnictví ing.Josefa Šťastného a ing.Ivy Šťastné, bytem 
Pod Kesnerkou 2826/29, 150 00 Praha 5,  za část pozemku parc.č. 
1114/6, o výměře 691 m2, v k.ú Smíchov, ve vlastnictví hl.m.Prahy. 

693 10 27.3.2008 k návrhu na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví IPB 
Real a.s., IČ: 00258610 do vlastnictví hl.m. Prahy  

716 11 27.3.2008 k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví nemovitosti, a to domu čp. 389 
na pozemku parc. č. 44 v k.ú. Hostavice, z vlastnictví Emila Syrového do 
vlastnictví hl. m. Prahy 

528 12 27.3.2008 k návrhu na bezúplatné nabytí věcí  nemovitých, realizovaných na 
pozemcích hl. m. Prahy č. parc. 174/1, 174/3 a 174/8 v kat. úz. Jinonice, 
do vlastnictví hl. m. Prahy od SKANSKA CZ a.s. 

339 13 27.3.2008 k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 7/46 ze dne 
31.5.2007 k návrhu na úplatné nabytí částí pozemku parc. č. 2571 v k.ú. 
Stodůlky (dle geometrických plánů č. 3065-4/2006 ze dne 28.4.2006 a č. 
3032-2/2006 ze dne 14.4.2006 označených jako pozemek parc. č. 2571/2 
o výměře 31 m2 a jako pozemek parc. č. 2571/3 o výměře 67 m2, vše v 
k.ú. Stodůlky) ze SJM a podílového spoluvlastnictví Bastla Karla a 
Bastlové Boženy do vlastnictví hl. m. Prahy pro účel realizace stavby č. 
8588 TV Malá Ohrada, etapa 0001 Západní část a etapa 0002 Východní 
část            
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641 14 27.3.2008 k návrhu na přidělení grantů na podporu vzdělávání na území hlavního 
města Prahy pro rok 2008 

669 15 27.3.2008 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap.04 - Školství, mládež a 
samospráva v roce 2008 

709 16 27.3.2008 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 městské části Praha 8 (budovy 
č.pop. 112 a 156 vč. pozemků v k.ú. Kobylisy a pozemek parc.č. 827/348 v 
k.ú. Bohnice)   a  

k návrhu změny zřizovací listiny Základní umělecké školy, Praha 8, 
Klapkova 25,  

k návrhu změny zřizovací listiny Základní školy při psychiatrické léčebně, 
Praha 8, Ústavní 91 

624 17 27.3.2008 k návrhu změn zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti 
SMT MHMP zřizovaných hl.m. Prahou 

403 18 27.3.2008 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov 
mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42 

676 19 27.3.2008 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc. č. 678/12 o výměře 
795 m2 v k. ú. Štěrboholy ze spoluvlastnictví Libuše Horské (podíl 1/2) a 
Ing. Rostislava Hůly (podíl 1/2) do vlastnictví hl. m. Prahy 

711 20 27.3.2008 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví spoluvlastnického podílu 14/64 
pozemků parc. č. 1301/6 o výměře 172 m2 a parc. č. 1301/8 o výměře 150 
m2 v k. ú. Vokovice z vlastnictví Věry Humlové, Sezimova 439/6, 140 00 
Praha 4 - Michle do vlastnictví hl. m. Prahy 

715 21 27.3.2008 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 873/137 o výměře 
347 m2 v k. ú. Kamýk z vlastnictví společnosti ACTIVIUS a.s., U Podjezdu 
523/2, 400 44 Ústí nad Labem, IČ: 245 29 141 do vlastnictví hl. m. Prahy  

714 22 27.3.2008 k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemků v k. ú. Šeberov a k. ú. 
Smíchov z vlastnictví České republiky do vlastnictví hl. m. Prahy 

705 23 27.3.2008 k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví id. 1/2 spoluvlastnického podílu 
pozemku parc. č. 602/1 v k.ú. Krč ve vlastnictví ČR,  s právem 
hospodaření Ministerstva vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 
7 - Holešovice, do vlastnictví hlavního města Prahy 

623 24 27.3.2008 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 2780/356 o výměře 48 m2 v 
k.ú. Stodůlky z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Stavebnímu bytovému 
družstvu Staveg 

674 25 27.3.2008 K návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 2423/3 (id. 4/6 ) o výměře 
167 m2 a 2423/4 o výměře 124 m2 zastavěná plocha v k.ú. Chodov z 
vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Bytového družstva V jezírkách 1548 
vlastníka stavby na pozemcích situované  

608 26 27.3.2008 k úplatnému převodu pozemků z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví 
majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové výstavby 
platné do roku 1991 

640 27 27.3.2008 k návrhu na přijetí Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a 
volného času v roce 2008 
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665 28 27.3.2008 k návrhu na přijetí Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a 
volného času v roce 2008 

642 29 27.3.2008 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 
2008 

654 30 27.3.2008 k návrhu na poskytnutí finanční podpory na dovybavení pracoviště 
Dětského kardiocentra FN Motol ultrazvukovým přístrojem 

621 31 27.3.2008 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v oblasti zdravotnictví 
pro rok 2008 

677 32 27.3.2008 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 1233/76 o výměře 
111 m2 v k. ú. Kolovraty z vlastnictví Evženie Boháčové, Pelzova 1411, 
156 00 Praha 5 do vlastnictví hl. m. Prahy 

750 33 27.3.2008 k návrhu na personální změny ve Výboru informatiky a veřejné správy 
ZHMP 

 


