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948 1 21.6.2007 k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola 
speciální a Základní škola praktická, Praha 10, Starostrašnická 45 

010 2 21.6.2007 k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola 
praktická a Praktická škola, Praha 4, Kupeckého 576 

049 3 21.6.2007 k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola 
pro žáky se specifickými poruchami chování, Praha 5, Na Zlíchově 19 

992 4 21.6.2007 k návrhu změn zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecká 
škola, Praha 10, Bajkalská 11 

005 5 21.6.2007 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná 
škola a Střední průmyslová škola potravinářských technologií, Praha 2, 
Podskalská 10 

178 6 21.6.2007 k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, 
Praha 10, Přípotoční 1337 a 

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 městské části Praha 10 (pozemek parc.č. 
1958/6 v k.ú. Vršovice) 

183 7 21.6.2007 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 5 (pozemek parc.č. 
2364/2 v k.ú. Smíchov) a 

k návrhu změny zřizovací listiny Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 

022 8 21.6.2007 ke Zprávě o plnění rozpočtu hl. m. Prahy a vyúčtování výsledků 
hospodaření hl. m. Prahy za rok 2006 - závěrečný účet 

148 9 21.6.2007 k návrhu na úpravu rozpočtových příjmů hl. m. Prahy související s daní z 
příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2006 a vratce podílu na 
daňové povinnosti hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy formou 
neinvestiční dotace 

146 10 21.6.2007 k návrhu na změnu části půjčky poskytnuté MČ Praha - Běchovice na akci 
JPD 2 - "Vybud. park. areálu Běchovice" na dotaci z rozpočtu hlavního 
města Prahy 

164 11 21.6.2007 poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Městskou část Praha 21 ve výši 
325 838 Kč pro školství, pro Městskou část Praha 8 ve výši 2 500 000 Kč 
pro sport a tělovýchovu a pro školství a poskytnutí daru ve výši 3 000 000 
Kč Českému paralympijskému výboru pro sport  

159 12 21.6.2007 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 17 z kapitoly 
1016 - rezerva pro MČ 

154 13 21.6.2007 k návrhu na poskytnutí bezúročné půjčky městské části Praha - Dolní 
Počernice na financování projektu v rámci 6. výzvy JPD2 

055 14 21.6.2007 k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 5/37 z 22. 3. 
2007 k návrhu na uvolnění rezervy pro městské části hl. m. Prahy 
vytvořené v kap. 1016 rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2007 

158 15 21.6.2007 k revokaci usnesení  ZHMP č. 5/37 ze dne 22.3.2007 k návrhu na uvolnění 
rezervy pro městské části hl. m. Prahy vytvořené v kap. 1016 rozpočtu hl. 
m. Prahy na rok 2007 
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194 16 21.6.2007 k Závěrečné zprávě o inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy za rok 
2006 

162 17 21.6.2007 k návrhu na přidělení grantů v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2007 v 
programech II/2 a V/2 

056 18 21.6.2007 k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti cen 

184 19 21.6.2007 k návrhu na schválení nabytí a vzdání se práva převodu pozemků do 
vlastnictví hlavního města Prahy dle zákona č.95/1999 Sb. 

114 20 21.6.2007 k návrhu na změnu účelu investiční dotace poskytnuté městské části Praha 
- Kunratice na základě usn. ZHMP č. 6/8 ze dne 26. 4. 2007 

195 21 21.6.2007 k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví nemovitých a movitých věcí v k.ú. 
Uhříněves, které tvoří vodohospodářské dílo Čerpací stanice Uhříněves, z 
vlastnictví města Říčany do vlastnictví hl.m. Prahy a poskytnutí dotací 
městským částem Praha 22, Praha 20, Praha - Dolní Měcholupy a Praha 
12 na výkupy pozemků 

185 22 21.6.2007 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemků parc.č. 184/1 a 
793/106 v kat. území Kyje z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
společnosti PMS, spol. s r.o.  

190 23 21.6.2007 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 3726/4 o výměře 126 m2, 
parc. č. 3726/5 o výměře 41 m2 a parc. č. 3726/7 o výměře 97 m2 v kat. 
území Libeň z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví VOSS 99 s.r.o, se 
sídlem Praha 8, Krejčího 2261/2a, IČ: 48037249  

199 24 21.6.2007 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 2447/1, parc. č. 2447/2, parc. 
č. 2447/3, parc. č. 2447/4, parc. č. 2447/5, parc. č.  2447/6, parc. č. 
2447/7, parc. č. 2447/8, parc. č. 2447/9, parc. č. 2447/13 o celkové výměře 
8.625 m2 v kat. území Libeň z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
VLAMICH, s.r.o  

818 25 21.6.2007 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 240/2 o výměře 45 m2, 
parc.č. 240/3 o výměře 3 m2, parc.č. 244/2 o výměře 51 m2 v kat. území 
Chodov z vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví EGE, spol. s r.o., 
se sídlem České Budějovice, Novohradská 397/34 

999 26 21.6.2007 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 906/8 v k.ú. Podolí o výměře 
350 m2, včetně části pozemku parc. č. 906/10 v k.ú. Podolí o výměře 35 
m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví pana Františka Dvořana 

186 27 21.6.2007 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemků parc.č. 2342/1 a id. 1/2 
parc.č. 2342/11 v k.ú. Kunratice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
společnosti K-STAVBY, a.s., se sídlem Nábřežní 87, Praha 5 

a 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 městské části Praha - Kunratice  

731 28 21.6.2007 k návrhu na  úplatný převod části pozemku parc. č. 764/83  v k.ú.  Jinonice 
o výměře 1048 m2, včetně části pozemku parc. č. 764/9 v k.ú. Jinonice o 
výměře 136 m2  z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví spol. TIDE s.r.o. 
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676 29 21.6.2007 k návrhu na úplatný převod částí pozemku parc.č. 1179/71 o výměře 445 
m2 (nově označené jako pozemek parc.č. 1179/109), o výměře 689 m2 
(nově označené jako pozemek parc.č. 1179/106), o výměře 90 m2 - díl "a", 
sloučené do pozemku parc.č. 1279/1, části pozemku parc.č. 1179/89 o 
výměře 38 m2 - díl "c", sloučené do pozemku parc.č.1279/3 v kat. území 
Háje z vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví SILENE, s.r.o., IČ: 
25786440, se sídlem Praha 3, Kostnické náměstí 635/3     

780 30 21.6.2007 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 2949/1 o výměře 151 m2, 
parc.č. 2948 o výměře 444 m2, části pozemku parc.č. 2014/32 o výměře 
99 m2 (nově označenou jako pozemek parc.č. 2014/486), části pozemku 
parc.č. 3037/1 o výměře 130 m2 (nově označenou jako pozemek parc.č. 
3037/4) v kat. území Chodov a pozemků parc.č. 2838/48 o výměře 100 
m2, parc.č. 2838/54 o výměře 126 m2, části pozemku parc.č. 2845/1 o 
výměře 30 m2 (označenou jako díl "a" a sloučenou do pozemku parc.č. 
2838/54 o celkové výměře 156 m2) v kat. území Strašnice z vlastnictví 
hlavního města Prahy do vlastnictví České pošty, s.p.,Praha 3, Olšanská 
38/9, odštěpný závod Střední Čechy, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 
909/4 

179 31 21.6.2007 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 879/50 o výměře 208 m2, 
části pozemku parc. č. 879/38 o výměře 21 m2 a části pozemku parc. č. 
879/47 o výměře 120 m2, vše v k. ú. Krč z vlastnictví hl. m. Prahy do 
vlastnictví společnosti GEOSAN OMEGA a.s. 

189 32 21.6.2007 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemků parc.č. 1931/3, 1931/4 
a parc.č. 443/3 o celkové výměře 241 m2v kat. území Kamýk z vlastnictví 
hl. m. Prahy do vlastnictví Heleny Opočenské, bytem Praha 4, Cholupická 
935/41 

188 33 21.6.2007 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 2328/3 o 
výměře 110 m2 v kat. území Holešovice z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví společnosti T.C.H. Trade Centre Holešovice, a.s. 

187 34 21.6.2007 k návrhu na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 1187/1 
geometrickým plánem označené jako pozemek parc.č. 1187/12 o výměře 
39 m2 v kat. území Prosek z vlastnictví hl.m. Prahy do spoluvlastnictví 
pana Jaroslava Mangla a paní Dany Manglové 

202 35 21.6.2007 k návrhu na schválení majetkoprávního vypořádání spoluvlastnického 
podílu 408/1536 pozemku č. parc. 2490/1 o výměře 20 005 m2 v k.ú. 
Břevnov společnosti SC - Magnet s.r.o a spoluvlastnického podílu 5/24 
pozemku č. parc. 2493 o výměře 422 m2 v k.ú. Břevnov společnosti 
BUTTERFLY s.r.o se sídlem Praha 6, Sušická 20 

171 36 21.6.2007 k oznámení záměru městské části Praha 5 na prodej věcí z vlastnictví 
hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 5, objektu 
Ženské domovy - čp. 2000, Radlická 3 s pozemkem parc.č. 2898 a čp. 11, 
Ostrovského 16 s pozemky parc.č. 2899 a parc.č. 2900 v k.ú. Smíchov, 
předloženého podle ustanovení § 18 odst. 1 písm. a) obecně závazné 
vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního 
města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. 
Prahy 

152 37 21.6.2007 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví veřejného osvětlení v k.ú. Libeň z 
vlastnictví ICKM PODVINNÝ MLÝN ZÁPAD, s.r.o. do vlastnictví hlavního 
města Prahy za smluvní cenu ve výši 30.000,- Kč  
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151 38 21.6.2007 k návrhu směny pozemku  parc.č. 1236/75 o výměře 208 m2 a části 
pozemku parc.č. 1236/102 o výměře 46 m2, vše v k.ú. Stodůlky, ve 
vlastnictví společnosti SAPA, s r.o., IČ 60490411, za část pozemku parc.č. 
2711/7 o výměře 79 m2 v k. ú. Braník, ve vlastnictví hl.m.Prahy. 

160 39 21.6.2007 k návrhu na revokaci usnesení č. 40/115 ze dne 14.9.2006 k návrhu na 
úplatné nabytí vlastnictví staveb technické infrastruktury a pozemků v k.ú. 
Křeslice, k.ú. Písnice, k.ú. Pitkovice, k.ú. Šeberov,  k.ú. Uhříněves, k.ú. 
Újezd nad Lesy, k.ú. Suchdol, k.ú. Horní Měcholupy, k.ú. Libuš, k.ú. 
Stodůlky, k.ú. Čimice, k.ú. Dolní Chabry, k.ú. Ďáblice, k.ú. Dubeč, z 
vlastnictví Central Group a.s. do vlastnictví hlavního města Prahy za 
smluvní cenu ve výši 40.000,- Kč  

212 40 21.6.2007 k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 2/35 ze dne 
21.12.2006 - k návrhu na určení zástupců a náhradníků za zástupce hl.m. 
Prahy na valných hromadách akciových společností, ve kterých má hl.m. 
Praha majetkový podíl 

175 41 21.6.2007 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 10, Praha 11, 
Praha 14 a  Praha 18  

176 42 21.6.2007 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  městským částem Praha 20 a 
Praha - Dolní Chabry 

172  43 21.6.2007 k úpravě rozpočtu běžných a kapitálových výdajů FEU MHMP   

161 44 21.6.2007 ke schválení akcí (projektů) doporučených k uzavření smlouvy o 
financování akce ze 4. kola Výzvy k předkládání akcí (projektů) v 
Grantového schématu a z 2. kola Výzvy k předkládání akcí (projektů) v 
Grantovém schématu II na podporu rozvoje malého a středního podnikání 
v rámci opatření 2.2.1 JPD 2 regionu soudržnosti Praha 

128 45 21.6.2007 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v oblasti sociálních 
služeb pro rok 2007 - II.kolo 

858 46 21.6.2007 k úplatnému převodu částí pozemku parc.č. 4261/177 v k.ú. Smíchov 
vlastníkům rodinných domů jako pozemky související se zastavěnými 
pozemky ve vlastnictví majitelů domů 

106 47 21.6.2007 k úplatnému převodu pozemků z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví 
majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové výstavby 
platné do roku 1991 

177 48 21.6.2007 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc. č 873/88 v k.ú. Libuš 
ze spoluvlastnictví ĆR - Střediska společných činností AV ČR Praha, 
ČSOB a.s. Praha, Izolace a.s. v likvidaci Ústí n.L., pův Jirčany, a.s. Dolní 
Jirčany, (nyní Tondach ĆR s.r.o), Komerční banka a.s. Praha, Pragobanka 
a.. v konkurzu Praha do vlastnictví hl.m. Prahy 

192 49 21.6.2007 k úplatnému nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 32/11 v k.ú. Zadní 
Kopanina ze spoluvlastnictví Miloslavy Ungrové (podíl 1/2) a Jiřiny 
Vodrážkové (podíl 1/2) do vlastnictví hl-.m. Prahy 

197 50 21.6.2007 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hlavního 
města Prahy v působnosti odboru SOC MHMP 
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170 51 21.6.2007 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 
2007 - 2. uzávěrka 

208 52 21.6.2007 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 547/13 o výměře 10 898 m2, 
parc. č. 547/14 o výměře 569 m2, parc. č. 547/15 o výměře 618 m2 v k.ú. 
Letňany, z vlastnictví Václava Zurynka, pozemků parc. č. 547/16 o výměře 
46 m2, parc. č. 547/18 o výměře 484 m2 v k.ú. Letňany z vlastnictví 
Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu Praha, pozemků parc. č. 
1936/5 o výměře 25 798 m2, parc. č. 1936/6 o výměře 648 m2, parc. č. 
1936/7 o výměře 546 m2 v k.ú. Kbely z podílového spoluvlastnictví 
Jaroslava Dobeše v podílu 5/8, Zdeňka Dobeše v podílu 1/8, Ladislava 
Dobeše v podílu 1/8 do vlastnictví hlavního města Prahy 

193 53 21.6.2007 k návrhu na  bezúplatné nabytí vlastnictví  pozemku  parc. č. 3343/8 v k.ú. 
Libeň z vlastnictví společnosti SAZKA a.s  do vlastnictví hl.m.Prahy za 
účelem majetkoprávního vypořádání stavby č. 901888 - Rekonstrukce 
ul.Českomoravská   

155 54 21.6.2007 k návrhu na zvýšení rozpočtu hl.m.Prahy v roce 2007 o účelový investiční 
transfer ze SFDI na financování výstavby a modernizace průjezdních 
úseků silnic a dálnic pro OMI MHMP 

209 55 21.6.2007 k návrhu na přijetí účelového investičního transferu ze SFDI na financování 
oprav a modernizace průjezdních úseků  silnic a dálnic pro Technickou 
správu komunikací hl. m. Prahy a k návrhu na zvýšení rozpočtu vlastního 
hl.m. Prahy v roce 2007 o tento transfer 

201 56 21.6.2007 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 03 Doprava v roce 2007 

169 57 21.6.2007 k návrhu na změnu zřizovací listiny Technické správy komunikací hl.m. 
Prahy 

220 58 21.6.2007 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP 

 
 


