
                        S C H V Á L E N Ý 
               P R O G R A M   J E D N Á N Í 

 
41. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se konalo dne 11.9. 2014 od 9,00 hod. 

ve velké zasedací síni Nové radnice, Praha 1, Mariánské nám. 2 

__________________________________________________________________________ 
 
 

  Pravidelný bod v pevném čase  12,30 – 13,15 
Návrhy, připomínky a podněty občanů hl.m. Prahy 
 

  

  Pravidelný bod v pevném čase  13,15 – 14,00 
Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP 
 

  

1 2738 k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy primátor 
hl.m. Prahy 

+CD 

2 2941 k Regionální inovační strategii hlavního města Prahy primátor 
hl.m. Prahy 

 

3/1 2768 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Zoologická zahrada hl.m.Prahy 

primátor 
hl.m. Prahy 

 

3/2 2773 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Botanická zahrada hl.m. Prahy 

primátor 
hl.m. Prahy 

 

4/1 2675 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ na činnost 
jednotek Sborů dobrovolných hasičů 

primátor 
hl.m. Prahy 

 

4/2 2907 k návrhu na poskytnutí účelových finančních prostředků  Česká 
republika, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy 

primátor 
hl.m. Prahy 

 

5 2819 k návrhu na stanovení paušální hodinové částky pro poskytování 
náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 
neuvolněného člena Zastupitelstva hl.m. Prahy 

primátor 
hl.m. Prahy 

 
 

6/1 2862 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 1 (kamerová stanoviště) 

primátor 
hl.m. Prahy 

 

6/2 2904 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, odejmutí správy svěřených 
věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 17 
(kamerová stanoviště) 

primátor 
hl.m. Prahy 

 
 

6/3 2905 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 městské části Praha 8 (kamery a související 
technologie) 

primátor 
hl.m. Prahy 

 

6/4 2954 k přerušení pořizování změny ÚP SÚ HMP pořizované v rámci 
celoměstsky významných změn V - podnět č. 143 - Obytná 
výstavba v lokalitě Vidoule 
NESCHVÁLEN 

člen ZHMP  
JUDr. Ing. Miloslav 
Ludvík, MBA 

 

6/5 2967 k návrhu na aktualizaci nařízení č. 11/2014 Sb. 
Hl.m.Prahy(prodloužení nabytí účinnosti pražských stavebních 
předpisů) 

člen ZHMP 
Jan Slezák 
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6/6 2595 k petici proti pokračujícímu „zahušťování“ městských částí 
Střížkov a Prosek 
NESCHVÁLEN 

předseda Výboru 
Kontrolního ZHMP 

 

7 2843 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. pololetí 
2014 

I. náměstek 
primátora 
Vávra 

 

8 2952 k návrhu na revokaci úpravy rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2014 v 
souvislosti s financováním investiční akce č. 4534 - Trasa metra A 
(Dejvická - Motol) 

I. náměstek 
primátora 
Vávra 

 

9/1 2933 k návrhu na poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy z 
finančních prostředků 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., za 1. čtvrtletí 
2014 

I. náměstek 
primátora 
Vávra 

 

9/2 2779 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
investiční dotace MČ Praha 17 

I. náměstek 
primátora 
Vávra 

 

9/3 2960 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části 
Praha - Křeslice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy

I. náměstek 
primátora 
Vávra 

 

9/4 2940 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
investiční dotace MČ Praha 14 

I. náměstek 
primátora 
Vávra 

 

9/5 2833 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části 
Praha Lochkov na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy

I. náměstek 
primátora 
Vávra 

 

9/6 2822 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části 
Praha 15 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy 

I. náměstek 
primátora 
Vávra 

 

9/7 2920 k návrhu na poskytnutí účelových investičních dotací městské části 
Praha 12 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy 

I. náměstek 
primátora 
Vávra 

 

9/8 2928 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části 
Praha - Kunratice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy

I. náměstek 
primátora 
Vávra 

 

9/9 2931 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - 
Petrovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy 

I. náměstek 
primátora 
Vávra 

 

9/10 2971 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. 
m. Prahy MČ Praha - Dubeč 

I. náměstek 
primátora 
Vávra 

 

9/11 2984 k návrhu na revokaci  usnesení Rady HMP č. 2010 ze dne 19.8. 
2014 "k návrhu finančních vztahů k městským částem hl.m. Prahy 
z rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2015" 

předseda Výboru 
finančního ZHMP 

 

10/1 2934 k návrhu na změnu charakteru části účelové investiční dotace 
poskytnuté v roce 2014 MČ Praha - Běchovice 

I. náměstek 
primátora 
Vávra 

 

10/2 2925 k návrhu na změnu účelu investiční dotace poskytnuté MČ Praha 
17 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2014 

I. náměstek 
primátora 
Vávra 

 

10/3 2932 k návrhu na rozšíření účelu investiční dotace poskytnuté v roce 
2014 z rozpočtu hlavního města Prahy MČ Praha - Šeberov 

I. náměstek 
primátora 
Vávra 

 

10/4 2867 k návrhu na změnu účelu investiční dotace poskytnuté MČ Praha 9 
z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2014 

I. náměstek 
primátora 
Vávra 
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11 2746 k návrhu na vydání ručitelského prohlášení za závazky Dopravního 
podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti  (DP HMP) pro 
společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s. (ŠT) v souvislosti s 
uzavřením dodatku č. 5 ke kupní smlouvě č. prodávajícího 
(věřitele): ŠTO1/008/06SML, č. kupujícího (dlužníka): 
9015000136 ze dne 31.5. 2006 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 
31.10 2011, dodatku č. 2 ze dne 28.8. 2012, dodatku č. 3 ze dne 
10.12. 2012, dodatku č. 4 ze dne 29.5. 2014 mezi společností DP 
HMP a ŠT 

I. náměstek 
primátora 
Vávra 

 

12 2835 k návrhům na změnu akcionářské smlouvy mezi akcionáři Hlavní 
město Praha a Česká republika - Ministerstvo financí týkající se 
společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. a k návrhům na změnu 
stanov společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. 

náměstek primátora 
Novotný 

 

13 2741 k návrhu na udělení grantů v oblasti Kongresového turismu pro rok 
2014 - II. kolo 

náměstek primátora 
Novotný 

 

14 2838 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy vlastníkům památkově 
významných objektů v roce 2014 a k návrhu na úpravu rozpočtu 
kap. 06 

náměstek primátora 
Novotný 

 

15 2832 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.39/23 ze dne 29.5.2014 
k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově 
významných objektů v roce 2014 

náměstek primátora 
Novotný 

 

16/1 2697 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene náměstek primátora 
Nouza 

 

16/2 2607 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene náměstek primátora 
Nouza 

 

16/3 2666 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene náměstek primátora 
Nouza 

 

16/4 2647 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene náměstek primátora 
Nouza 

 

16/5 2772 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene náměstek primátora 
Nouza 

 

16/6 2774 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene náměstek primátora 
Nouza 

 

16/7 2792 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu 

náměstek primátora 
Nouza 

 

17/1 2777 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě se 
společností MARSILEAN a.s. 

náměstek primátora 
Nouza 

 

17/2 2616 k návrhu na schválení uzavření nabytí a zřízení služebnosti 
inženýrské sítě ke stavbě č. 8618 "TV Praha 4" et. 0011 Podolské 
nábřeží, přeložky a ochrana inženýrských sítí 

náměstek primátora 
Nouza 

 

17/3 2781 k uzavření smlouvy o nabytí a zřízení služebnosti inženýrské sítě s 
panem Kamilem Salavou 

náměstek primátora 
Nouza 

 

17/4 2502 k uzavření smlouvy o nabytí a zřízení služebnosti náměstek primátora 
Nouza 

 

18 2865 k návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě se společností 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizací 

náměstek primátora 
Nouza 

 

19 2290 k odůvodnění veřejné zakázky Rekonstrukce souboru mostních 
objektů a komunikací ul. Libeňský most, Praha 7 a 8 

náměstek primátora 
Nouza 

 

20 2852 k záměru odboru OTV MHMP na realizaci veřejné zakázky č. 
0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III, část 1 

náměstek primátora 
Nouza 

 

21 2602 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 892/2 v k. ú. Malešice 
z podílového spoluvlastnictví Ilji Smetany, Ireny Lachmanové, 
Aleny Pilátové a Evy Battistové do vlastnictví hl. m. Prahy 

náměstek primátora 
Nouza 

 

22 2849 k návrhu Memoranda ve věci trvale udržitelné jakosti vody z 
vodárenské nádrže Švihov na Želivce 

náměstek primátora 
Nouza 

 

23/1 2869 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů  OSI MHMP na 
r. 2014 v kap. 03 - doprava 

náměstek primátora 
Nouza 
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23/2 2912 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OSI MHMP na 
rok 2014 v kap. 02 a 03 

náměstek primátora 
Nouza 

 

24/1 2593 k návrhu na schválení originárního nabytí vlastnického práva k 
nemovitosti do majetku hl.m. Prahy na stavbu č. 0133 "TV 
Ďáblice", etapa 0007-Červený mlýn 

náměstek primátora 
Nouza 

 

24/2 2805 k návrhu na schválení originárního nabytí vlastnického práva k 
nemovitosti do majetku hl.m. Prahy na základě veřejné zakázky na 
stavební práce - stavba č. 3168 TV Křeslice, etapa 0004 
Komunikace 1. část 

náměstek primátora 
Nouza 

 

24/3 2924 k uzavření Smlouvy o právu stavby, která je potřebná pro zajištění 
realizace stavebních objektů stavby č. 6963 " Celková přestavba a 
rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově", etapa 0001 - nová 
vodní linka 

náměstek primátora 
Nouza 

 

24/4 2965 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 5516/25 v kat. území 
Záběhlice z podílového spoluvlastnictví Petra Jorana (id. 1/2) a 
Evy Joranové (id. 1/2) do vlastnictví hlavního města Prahy za 
účelem majetkoprávního vypořádání stavby Spořilovský plácek - 
vybudování protihlukové stěny 

náměstek primátora 
Nouza 

 

24/5 2917 k návrhu na přidělení dotace v rámci Programu Čistá energie Praha 
2014 

náměstek primátora 
Nouza 

 

25 2918 k návrhu na udělení ceny hlavního města Prahy Jiřímu Koutovi radní Manhart  

26 2713 k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy prof. 
Ivanu Moravcovi 

radní Manhart  

27 2830 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0461 a k návrhu na 
poskytnutí účelové dotace MČ Praha 6 pro Základní školu 
Marjánka, Praha 6, Bělohorská 52 IČO: 63834341 

radní Manhart  

28 2944 k záměru odboru OVP MHMP na realizaci centralizované veřejné 
zakázky "Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu pro 
příspěvkové organizace v působnosti odboru SMS MHMP", 
včetně odůvodnění této veřejné zakázky pro jednání ZHMP 

radní Manhart  

29 2767 k volbě přísedících Městského soudu v Praze radní Manhart  

30 2939 k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských 
obvodech základních škol 

radní Manhart  

31/1 2623 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Obchodní akademie, Praha 6, Krupkovo náměstí 4 

radní Štvánová  

31/2 2814 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař,  
Trhanovské náměstí 8 

radní Štvánová  

31/3 2810 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29 

radní Štvánová  

31/4 2644 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, 
Lipí 1911 

radní Štvánová  

32/1 2734 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 
2014 u škol, zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy 

radní Štvánová  

32/2 2834 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 
2014 u škol, jejichž zřizovatelem jsou městské části hlavního 
města Prahy 

radní Štvánová  

33 2923 k oznámení záměrů městské části Praha 2 na prodej věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených do správy městské 
části Praha 2, bytových domů s pozemky v k.ú. Vinohrady, 
předložených 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 
STAŽEN 

radní Dlouhý  

34 2776 k Výroční zprávě o realizaci protidrogové politiky hlavního města 
Prahy za rok 2013 

radní Dlouhý  
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35 2704 k návrhu Akčního plánu protidrogové politiky hlavního města 
Prahy na období 2014 až 2016 

radní Dlouhý  

36 2740 k úplatnému převodu pozemků z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy 
družstevní bytové výstavby platné do roku 1991 

radní Dlouhý  

37/1 2789 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace  hl. m. 
Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové 

radní Dlouhý  

37/2 2780 k návrhu na změnu zřizovací listiny  příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy Domov  se zvláštním režimem Krásná Lípa 

radní Dlouhý  

37/3 2514 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická 

radní Dlouhý  

37/4 2913 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn 

radní Dlouhý  

37/5 2915 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy Domov pro seniory Ďáblice 

radní Dlouhý  

38 2828 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 

radní Dlouhý  

39 2801 k návrhu na poskytnutí účelových dotací na podporu realizace 
projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví městským 
částem hl.m. Prahy v roce 2014 

radní Dlouhý  

40/1 2860 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektu z 
Operačního programu Praha - Adaptabilita v roce 2014 

radní Vorlíčková  

40/2 2919 k individuálnímu komplexnímu projektu odboru školství, mládeže 
a sportu MHMP předloženému v rámci Operačního programu 
Praha - Adaptabilita 

radní Vorlíčková  

40/3 2942 ke schválení projektů v rámci 11.výzvy Operačního programu 
Praha - Konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 Podpora 
ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy 

radní Vorlíčková  

40/4 2929 ke schválení projektů v rámci 13. výzvy Operačního programu 
Praha - Konkurenceschopnost, oblast popory 1.2 Rozvoj a 
dostupnost ICT služeb 

radní Vorlíčková  

40/5 2943 ke schválení projektů v rámci 13. výzvy Operačního programu 
Praha - Konkurenceschopnost, oblast podpory 2.1 Revitalizace a 
ochrana území 

radní Vorlíčková  

40/6 2950 k prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně dle 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

radní Vorlíčková  

41 2837 k návrhu dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě spojené se smlouvou o 
budoucí kupní smlouvě č. NAP/21/05/005544/2011 ze dne 14.9. 
2011, uzavřené mezi Hlavním městem Prahou a paní Annou 
Sekáčkovou 

radní Vorlíčková  

42/1 2509 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.10/51 ze dne 4.11.2011 
k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 3146/11 o výměře 
195 m2 a parc.č. 3147/10 o výměře 246 m2, oba v k. ú. Krč z 
vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví společnosti Rent-Pharm, a.s. 

radní Vorlíčková  
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42/2 2393 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.9/61 ze dne 15.9.2011 k 
návrhu na úplatné převody částí pozemku parc.č. 434/2 - odděleny 
a nově označeny dle GP č. 498-83/2009 ze dne 10.3.2009 jako 
pozemek parc.č. 434/44 (639 m2), parc.č. 434/45 (462 m2), parc.č. 
434/46 (492 m2), parc.č. 434/47 (515 m2), parc.č. 434/49 (586 
m2), parc.č. 434/50 (624 m2), parc.č. 434/51 (643 m2), parc.č. 
434/54 (701 m2), parc.č. 434/55 (718 m2), parc.č. 434/57 (779 
m2), parc.č. 434/59 (787 m2), parc.č. 434/60 (904 m2), parc.č. 
434/62 (1.076 m2), parc.č. 434/63 (1.161 m2), parc.č. 434/64 
(1.227 m2), parc.č. 434/66 (1.208 m2), parc.č. 434/68 (1.194 m2), 
parc.č. 434/69 (1.230 m2), vše v k.ú. Motol z vlastnictví hl. m. 
Prahy do vlastnictví fyzických osob, do podílového 
spoluvlastnictví fyzických osob a do podílového spoluvlastnictví 
právnických osob 

radní Vorlíčková  

43 2667 k návrhu na majetkoprávní vypořádání pozemku parc. č. 440/2 k.ú. 
Hrdlořezy 
NESCHVÁLEN 

radní Vorlíčková  

44/1 2961 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení služebnosti 
umístění kabelového vedení a stožárů veřejného osvětlení 

radní Vorlíčková  

44/2 2969 BOD VYPUŠTĚN   

45/1 1876 k návrhu na úplatný převod budovy č.p. 389 v k.ú. Hostavice radní Vorlíčková  

45/2 2176 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 8/17 v k.ú. Nedvězí u 
Říčan z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví Romana a Soni 
Rejmánkových 

radní Vorlíčková  

45/3 2606 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 4241/11 a částí 
pozemku parc. č. 4184/6, oba v k.ú. Strašnice 

radní Vorlíčková  

45/4 2627 k návrhu úplatného převodu pozemku parc. č. 221/10 k.ú. Černý 
Most 

radní Vorlíčková  

45/5 2584 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 846/3 o výměře 7 m2 
a parc. č. 1046/3 o výměře 38 m2, oba v k. ú. Hodkovičky, obec 
Praha, z vlastnictví hl. m. Prahy do podílového spoluvlastnictví 
ideální 1/2 nemovitostí Oldřicha Železníka a 1/2 nemovitostí Jany 
Železníkové 

radní Vorlíčková  

45/6 2700 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 2539/6 a parc.č. 
2540/23, k.ú. Hostivař z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví 
společnosti PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o., IČO 438 
73 189 

radní Vorlíčková  
 

45/7 2521 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 1522/1 a částí 
pozemku parc.č. 1521/1 vše v k. ú. Šeberov 

radní Vorlíčková  

45/8 2541 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1795/23 v  k.ú. Libeň radní Vorlíčková  

45/9 2581 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 859/15, k.ú. Ruzyně radní Vorlíčková  

45/10 2766 k návrhu na úplatný převod zastavěného pozemku parc. č. 2031/46 
v k.ú. Chodov z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti 
TERMOCOM s.r.o. 

radní Vorlíčková  

45/11 2797 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3042/14 k.ú. Nusle o 
výměře 26 m2 

radní Vorlíčková  

45/12 2786 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 582/2, k.ú. Horní 
Měcholupy 

radní Vorlíčková  

45/13 2557 k návrhu na úplatný převod zastavěného pozemku parc.č. 1208/11 
o výměře 802 m2 v kat. území Háje z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví společnosti SQUASHPOINT a.s. 

radní Vorlíčková  

45/14 2770 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 1614/4, k.ú. Dejvice radní Vorlíčková  
 

45/15 2816 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1162/17 k.ú. Troja radní Vorlíčková  

45/16 2600 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 760/4 k.ú. Strašnice radní Vorlíčková  

45/17 2809 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 1293/896 v k.ú. Řepy 
z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví společnosti Obchod a 
služby - Petr Lín, s.r.o., IČO 480 27 057 

radní Vorlíčková  
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45/18 2751 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 1544/1, parc. č. 

1544/4, parc. č. 1544/5, parc. č. 1544/11, parc. č. 1544/12 a parc. 
č. 1544/13, vše v k.ú. Strašnice o celkové výměře 4.618 m2 

radní Vorlíčková  

45/19 2679 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 2869/203 a parc.č. 
2869/204 v k.ú. Krč z vlastnictví hlavního města Prahy do 
vlastnictví společnosti BM JEHLIČÍ s.r.o., IČO: 24793230 
NESCHVÁLEN 

radní Vorlíčková  

45/20 2858 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 3287/1 o výměře 780 
m2, parc. č. 3287/2 o výměře 87 m2, parc. č. 3287/3 o výměře 16 
m2 a parc. č. 3287/4 o výměře 17 m2 v kat. území Libeň 

radní Vorlíčková  

45/21 2759 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č.  4009/2, parc. č. 
4017/2, parc. č. 4017/3, parc. č. 4017/5,  parc. č. 4017/6 a části 
pozemku parc. č.  4017/1 vše k.ú. Vinohrady 

radní Vorlíčková  

45/22 2688 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 1518/8 a části 
pozemku parc. č. 1473 o celkové výměře 809 m2 vše v k.ú. 
Jinonice 

radní Vorlíčková  

45/23 1569 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 1703 o výměře 
48 m2 k.ú. Troja 

radní Vorlíčková  

45/24 2555 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 2117/416, dle 
GP č. 3419-232/2013 ze dne 6.3.2013 oddělené a nově označené 
jako pozemek parc.č. 2117/440 o výměře 230 m2 v kat. území 
Chodov z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví paní Bc. Petry 
Štočkové a pana Ing. Jaroslava Štočka 

radní Vorlíčková  

45/25 2569 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 1995, k.ú. 
Dejvice 

radní Vorlíčková  

45/26 2583 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 3065/1, k.ú. 
Dejvice 

radní Vorlíčková  

45/27 2659 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 2513/199, k.ú. 
Dejvice 

radní Vorlíčková  

45/28 2701 k návrhu na úplatný převod částí pozemku parc.č. 1263/31, k.ú. 
Kolovraty 

radní Vorlíčková  

45/29 2798 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 191/1 a části 
pozemku parc. č. 192/2, oba v k.ú. Nusle 

radní Vorlíčková  

45/30 2769 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 357 v k.ú. 
Hodkovičky, obec Praha o výměře 85 m2 

radní Vorlíčková  

45/31 2695 k návrhu na úplatný převod částí pozemků parc. č. 2099, parc. č. 
2100 a parc. č. 3823/1 v kat. území Libeň 

radní Vorlíčková  

45/32 2771 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 827/1, k.ú. 
Ruzyně z vlastnictví hl. m. Prahy do podílového spoluvlastnictví 
Mgr. Kateřiny Kosové a Niny Skryjové 

radní Vorlíčková  
 

45/33 2807 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 1114/12 o 
výměře 381 m2 v k.ú. Smíchov 

radní Vorlíčková  

46 2863 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 hlavního města Prahy městským částem Praha 3, 
Praha 4, Praha 6, Praha 10, Praha 15, Praha – Újezd, Praha - 
Velká Chuchle a Praha - Zličín 
- MČ Praha 3 (pozemky v k.ú. Vysočany) 
- MČ Praha 4 (pozemky v k.ú. Krč) 
- MČ Praha 6 (pozemky v k.ú. Bubeneč, nemovitosti v k.ú. 
Dejvice a pozemky v k.ú. Vokovice) 
- MČ Praha 10 (pozemky v k.ú. Vršovice) 
- MČ Praha 15 (pozemky v k.ú. Horní Měcholupy) 
- MČ Praha Újezd (pozemky v k.ú. Újezd u Průhonic) 
- MČ Praha Velká Chuchle (pozemky v k.ú. Malá Chuchle) 
- MČ Praha Zličín (pozemky v k.ú. Zličín) 

radní Vorlíčková  
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47 2864 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 1, Praha 2, Praha 6, Praha 11, Praha 
12, Praha – Koloděje a Praha – Velká Chuchle 
- MČ Praha 1 (pozemek v k.ú. Nové Město a veřejné osvětlení 
v k.ú. Malá Strana, k.ú. Nové Město a k.ú. Staré Město) 
- MČ Praha 2 (stavby veřejného osvětlení v k.ú. Nové Město a k.ú. 
Vinohrady) 
- MČ Praha 6 (pozemek v k.ú. Ruzyně) 
- MČ Praha 11 (pozemky pod komunikacemi v k.ú. Háje a 
Chodov) 
- MČ Praha 12 (veřejné osvětlení v k.ú. Modřany) 
- MČ Praha Koloděje (slavnostní osvětlení plastiky Trojmezní 
brána) 
- MČ Praha Velká Chuchle (veřejné osvětlení v k.ú. Velká 
Chuchle  ) 

radní Vorlíčková  

48/1 2693 k návrhu směny pozemků parc.č. 1249/33 o výměře 8 m2, parc.č. 
1249/37 o výměře 104 m2, parc.č. 2631/11 o výměře 2 m2 a 
parc.č. 2631/16 o výměře 17 m2 v k.ú. Hloubětín v SJM Ing. Otto 
Kechnera a Jany Kechnerové za pozemky parc.č. 2579/8 o výměře 
19 m2, parc.č. 2579/10 o výměře 7 m2 a parc.č. 2579/12 o výměře 
5 m2 v k.ú. Hloubětín ve vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vorlíčková  

48/2 2811 k návrhu na směnu všech 35 pozemků zapsaných v k.ú. Letňany na 
LV 241 ve vlastnictví společnosti ZELENÉ LETŇANY a.s., za 
pozemek parc.č. 2460/2 včetně budovy č. popisné 233 na něm 
postavené v k.ú. Hostivař ve vlastnictví hl.m. Prahy. 

radní Vorlíčková  

48/3 2727 k návrhu směny pozemku parc.č. 1539/1 o výměře 26098 m2 v k. 
ú. Dubeč ve vlastnictví Ing. Jarmily Dvořákové za dvě části 
pozemku parc.č. 1589/1 o celkové výměře 15499 m2 v k. ú. Dubeč 
ve vlastnictví hl. m. Prahy 

radní Vorlíčková  

48/4 1341 k návrhu směny pozemku parc.č. 151/2 o výměře 6332 m2, 
pozemku parc.č. 151/5 o výměře 346 m2 a pozemku parc.č. 166/2 
o výměře 1208 m2 v k. ú. Hlubočepy, ve vlastnictví CENTRAL 
GROUP 8. investiční a.s. za tři části pozemku parc.č. 2982/1 o 
celkové výměře 3643 m2 v k. ú. Libeň, ve vlastnictví hl. m. Prahy 
NESCHVÁLEN 

radní Vorlíčková  

48/5 2696 k návrhu směny pozemků parc.č. 251/3, parc.č. 252/2, parc.č. 
774/8, parc.č. 774/18 a parc.č. 846/23 v k. ú. Karlín ve vlastnictví 
V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. za pozemky parc.č. 
249/10, parc.č. 250/10, parc.č. 773/6, parc.č. 774/17, parc.č. 
774/19, parc.č. 846/1, parc.č. 846/6, parc.č. 846/20, parc.č. 888/12, 
parc.č. 943/22,  parc.č. 943/24 a parc.č. 943/26 v k. ú. Karlín ve 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vorlíčková  

48/6 2815 k návrhu na směnu pozemků parc.č. 1848/5, 1853/82, 1853/83, 
1853/91, 1853/93 a 1853/95 v k.ú. Podolí ve vlastnictví Lidového 
bytového družstva Praha 4, za pozemek parc.č. 80/3 v k.ú. Braník 
ve vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vorlíčková  

48/7 2676 k návrhu směny části pozemku parc. č. 978/9 v k.ú. Jinonice, ve 
vlastnictví CONDUCT s.r.o. za část pozemku parc. č. 1510/6 v 
k.ú. Jinonice, ve vlastnictví hl.m. Prahy a směny části pozemku 
parc. č. 978/8 v k.ú. Jinonice, ve vlastnictví Next development 
s.r.o. za část pozemku parc. č. 1519 v k.ú. Jinonice, ve vlastnictví 
hl.m. Prahy 

radní Vorlíčková  
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48/8 2671 k návrhu na směnu části pozemku parc. č. 1083/107 v k.ú. Troja ve 
vlastnictví společnosti TROJA REAL a.s. za část pozemku parc. č. 
1083/101 v k.ú. Troja ve vlastnictví hl.m. Prahy 
NESCHVÁLEN 

radní Vorlíčková  

48/9 1839 k návrhu směny dvou částí pozemku parc.č. 1355/1 o výměře 3308 
m2 a dvou částí pozemku parc.č. 1354/1 o výměře 1632 m2 v k. ú. 
Hloubětín ve vlastnictví Základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu, organizace 55 za část pozemku parc.č. 
1350/1 o výměře 2347 m2, pozemek parc.č. 1350/3 o výměře 16 
m2, pozemek parc.č. 1350/4 o výměře 17 m2, část pozemku 
parc.č. 1351/1 o výměře  8712 m2, pozemek parc.č. 1351/2 o 
výměře 31 m2, pozemek parc.č. 1351/3 o výměře 25 m2, pozemek 
parc.č. 1351/4 o výměře 24 m2, pozemek parc.č. 1351/5 o výměře 
26 m2, pozemek parc.č. 1351/7 o výměře 30 m2, pozemek parc.č. 
1351/8 o výměře 31 m2, pozemek parc.č. 1351/13 o výměře 23 
m2, pozemek parc.č. 1351/14 o výměře 24 m2, pozemek parc.č. 
1351/15 o výměře 30 m2, část pozemku parc.č. 1352/1 o výměře 
712 m2, dvě části pozemku parc.č. 1358/1 o výměře 262 m2, 
pozemek parc.č. 1358/4 o výměře 9 m2, pozemek parc.č. 1365/8 o 
výměře 1355 m2, pozemek parc.č. 1365/10 o výměře 19 m2 v k. ú. 
Hloubětín ve vlastnictví hl. m. Prahy 

radní Vorlíčková  

48/10 2570 k návrhu směny tří částí pozemku parc. č. 854/17 o výměře 3220 
m2 v k. ú. Karlín ve vlastnictví MUDI a.s. za dvě části pozemku 
parc. č. 844/22 o výměře 490 m2,  část pozemku parc. č. 769/10 o 
výměře  2368 m2 a část pozemku parc. č. 843/1 o výměře 253 m2 
v k. ú. Karlín ve vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vorlíčková  

48/11 2787 k návrhu na směnu části pozemku parc.č. 873/162, pozemků 
parc.č. 873/163 a parc.č. 888/14 v k.ú. Kamýk v podílovém 
spoluvlastnictví 5-ti fyzických osob (Ing. Kula a spol.) za část 
pozemku parc.č. 873/72 v k.ú. Kamýk ve vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vorlíčková  

49/1 2574 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 319/16, k.ú. Koloděje, 
z vlastnictví Drahomíry Jiráskové do vlastnictví hlavního města 
Prahy 

radní Vorlíčková  

49/2 2556 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1051/3 a 1051/4 k.ú. 
Liboc 

radní Vorlíčková  

49/3 2486 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 245/1 a 247/3 k.ú. 
Kbely 

radní Vorlíčková  

49/4 2394 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Šeberov radní Vorlíčková  
 

49/5 2577 k návrhu na úplatné nabytí podílu id. 45/525 pozemku parc. č. 
1626 a podílu id. 3/35 pozemku parc. č. 1628 v k. ú. Troja z 
vlastnictví Ing. Jaroslava Schwalba do vlastnictví hl. m. Prahy 

radní Vorlíčková  

49/6 2336 k návrhu na úplatné nabytí id. 2/8 pozemku v k.ú. Strašnice ze 
spoluvlastnictví podílových spoluvlastníků do výlučného 
vlastnictví hl. m. Prahy 

radní Vorlíčková  

49/7 2635 k návrhu na úplatné nabytí domu č.p. 211 s příslušenstvím na 
pozemku parc. č. 748 v k. ú. Běchovice ze SJM Miloš Procházka a 
JUDr. Hana Procházková do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Vorlíčková  

49/8 2378 k návrhu na úplatné nabytí autobusového zálivu, chodníků, 
středového ostrůvku, varovného  signálního pásu a zeleně 
komunikace Hornoměcholupská, schodiště a rampy vše na 
pozemcích parc. č. 523/161 a parc. č. 523/896 k.ú. Horní 
Měcholupy z vlastnictví společnosti CENTRAL GROUP Horní 
Měcholupy a.s., IČO 28176359 se sídlem Na Strži 65/1702, Praha 
4  a bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 523/896 k.ú. Horní 
Měcholupy z vlastnictví společností CENTRAL GROUP Horní 
Měcholupy a.s., IČO 28176359 se sídlem Na Strži 65/1702, Praha 
4, do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Vorlíčková  
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49/9 2073 k návrhu na úplatné nabytí komunikací včetně komunikační 
zeleně, veřejných parkovacích stání, chodníků a uličních vpustí z 
vlastnictví společnosti CP PRAHA s.r.o., se sídlem Pitterova 
2855/13, Praha 3, IČO: 27640965 za smluvní cenu ve výši 5.000,- 
Kč do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Vorlíčková  

49/10 2715 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. ú. Velká Chuchle z 
vlastnictví Dostihové závodiště Praha, státní podnik do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

radní Vorlíčková  

49/11 2800 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1572/6 k. ú. Ďáblice z 
vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s majetkem 
státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví hlavního města 
Prahy 

radní Vorlíčková  

49/12 2790 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1783/67 k. ú. 
Slivenec z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s 
majetkem státu pro Státní statek hl. m. Prahy "v likvidaci" do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Vorlíčková  

49/13 2421 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2635/24, k.ú. 
Hloubětín 

radní Vorlíčková  

49/14 2728 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 284/20 v k.ú. Újezd u 
Průhonic z vlastnictví Zdeňka Hříbka do vlastnictví hlavního 
města Prahy 

radní Vorlíčková  

49/15 2799 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1682/1 k.ú. Vysočany radní Vorlíčková  

49/16 2847 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví kanalizační stoky DN 300 a 
DN 400, vodovodního řadu DN 100  na pozemcích  parc. č.  
1569/18, parc.č. 1569/59, parc.č. 1569/92, parc. č. 1569/138, 
parc.č. 1569/146 a parc. č. 1569/278,  k.ú. Stodůlky z vlastnictví 
Campus Park a.s. se sídlem Vodičkova 710/31, Praha 1, IČO: 
24244210 do vlastnictví hlavního města Prahy za smluvní cenu ve 
výši 1.000,- Kč a uzavření darovací smlouvy na finanční dar od 
Campus Park a.s. se sídlem Vodičkova 710/31, Praha 1, IČO: 
24244210  hlavnímu městu Praze ve výši 1.000,- Kč 

radní Vorlíčková  

49/17 2812 k návrhu na úplatné nabytí id. 1/2 pozemku parc. č. 2314/1 k. ú. 
Michle z vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s 
majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví hlavního 
města Prahy 

radní Vorlíčková  

49/18 2857 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. ú. Slivenec a Troja z 
vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s majetkem 
státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví hlavního města 
Prahy 

radní Vorlíčková  

49/19 2868 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 240/2 k. ú. Nedvězí u 
Říčan z vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s 
majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví hlavního 
města Prahy 

radní Vorlíčková  

49/20 2976 k návrhu na nabytí pozemku parc.č. 258/1 v k.ú. Březiněves z 
vlastnictví České republiky - příslušnost hospodařit s majetkem 
státu pro Státní pozemkový úřad 

radní Vorlíčková  

49/21 2756 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům 
v k.ú. Libeň 

radní Vorlíčková  

50/1 2753 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 3842/2 o výměře 
428 m2  v k.ú. Horní Počernice z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Vorlíčková  

50/2 1647 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1378/28 o výměře 
356 m2, parc. č. 1378/40 o výměře 40 m2 a parc. č. 1378/41 o 
výměře 145 m2 vše v k.ú. Řepy z vlastnictví České republiky, 
právo hospodaření s majetkem státu Ministerstvo zemědělství, 
IČO: 00020478, se sídlem Těšnov 65/17, Nové Město, 117 05 do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vorlíčková  
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50/3 2747 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků  parc.č. 3964/12  ost. 
plocha,ost. komunikace o výměře 12 m2,  parc.č. 4112/6  ost. 
plocha,ost. komunikace o výměře 189 m2 , parc.č. 4112/18  ost. 
plocha,ost. komunikace o výměře 12 m2, parc.č. 88/18  ost. 
plocha, zeleň o výměře 777 m2 v k.ú. Libeň z vlastnictví ČR -  
právo hospodaření s majetkem státu Bytový podnik v Praze 8, 
státní podnik v likvidaci, do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Vorlíčková  

50/4 2791 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Hloubětín, 
Kobylisy, Libeň, Michle, Modřany, Ruzyně, Strašnice, Šeberov, 
Točná, Veleslavín 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 

radní Vorlíčková  

50/5 2705 k návrhu na bezúplatné nabytí spoluvlastnických podílů k 
pozemkům parc.č. 1548/8 a 786/2 v k.ú. Dubeč 

radní Vorlíčková  

50/6 2419 k návrhu na bezúplatné nabytí stavebních úprav komunikací 
Jankovcova a U Parního mlýna z vlastnictví Classic Park Group 
s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vorlíčková  

50/7 2498 k návrhu na bezúplatné nabytí stavebních úprav komunikací v k.ú. 
Záběhlice z vlastnictví MAGELLAN EPSILON s.r.o. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vorlíčková  

50/8 2682 k návrhu na bezúplatné nabytí stavby veřejného parkoviště 
Kytlická, Praha 9 do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vorlíčková  

50/9 2754 k návrhu na bezúplatné nabytí stavby veřejného osvětlení v k.ú. 
Libuš z vlastnictví NA MUSILECH, s.r.o. do vlastnictví hl.m. 
Prahy 

radní Vorlíčková  

50/10 2643 k návrhu na bezúplatné nabytí stavby veřejného osvětlení a 
světelného signalizačního zařízení v k.ú. Michle a v k.ú. Záběhlice 
do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vorlíčková  

50/11 2637 k návrhu na bezúplatné nabytí veřejného osvětlení v k.ú. Sobín z 
vlatsnictví Sobín 2006 o.s. do vlastnictví hl. m. Prahy 

radní Vorlíčková  

50/12 2678 k návrhu na bezúplatné nabytí stavby veřejného osvětlení v k.ú. 
Ruzyně z vlastnictví Českého Aeroholdingu, a.s. do vlastnictví 
hl.m. Prahy 
NESCHVÁLEN 

radní Vorlíčková  

50/13 2609 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2340/2 v k. ú. 
Lipence z podílového spoluvlastnictví Marie Havrlíkové (id. 1/3), 
Jany Šindelářové (id. 1/3) a Antonína Vodvářky (id. 1/3) do 
vlastnictví hl. m. Prahy 

radní Vorlíčková  

50/14 2610 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2301/11 v k. ú. 
Suchdol z podílového spoluvlastnictví PhDr. Věry Čechové (id. 
3/32), Rudolfa Josífka (id. 3/32), Jany Pánkové (id. 13/32) a 
Růženy Zajíčkové (id. 13/32) do vlastnictví hl. m. Prahy 

radní Vorlíčková  

50/15 2844 k návrhu na bezúplatné nabytí stavby veřejného osvětlení v k.ú. 
Šeberov 

radní Vorlíčková  

50/16 2763 k návrhu na bezúplatné nabytí dešťové kanalizace vybudované v 
rámci stavby "Obytný soubor Na Kačence", k.ú. Miškovice, z 
vlastnictví fyzických osob do vlastnictví hl. m. Prahy 

radní Vorlíčková  

50/17 2854 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Troja 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 

radní Vorlíčková  

50/18 2851 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Hloubětín, Holyně, 
Kolovraty a Lipence 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 

radní Vorlíčková  

50/19 2735 k návrhu na bezúplatné nabytí stavby veřejného osvětlení v k.ú. 
Kyje z vlastnictví PMS, spol. s r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vorlíčková  
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50/20 2983 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 648/2, k.ú. Bubeneč radní Vorlíčková  
51  bod přeřazen jako bod č. 6/6   
52  k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP předsedové výborů 

ZHMP 
 

 

 

 

K     I N F O R M A C I 

 

1 2927 k informativní zprávě o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
Zastupitelstva hl.m. Prahy 

primátor 
hl.m. Prahy 

 
 

2 2953 ke Zprávě o činnosti Rady hl.m. Prahy za I. pololetí 2014 primátor 
hl.m. Prahy 

 

3 2956 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích v 
Praze 

náměstek primátora 
Nouza 

 

4 2963 informace o současném právním i faktickém stavu budování 
„Souboru staveb městského okruhu v úseku Myslbekova – 
Pelc/Tyrolka“ 

náměstek primátora 
Nouza 

 

5 2866 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT a k návrhu na 
úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2014 u škol a 
školských zařízení kraje Hlavní město Praha 

radní Štvánová  

6 2794 o činnosti Výboru pro dopravu Zastupitelstva hl.m. Prahy za I. 
pololetí roku 2014 

předseda Výboru 
pro dopravu ZHMP 

 

7 2861 Informace k petici za účinnější regulaci provozování buskingu předseda Výboru 
kontrolního ZHMP 

 

8 2949 k informaci o činnosti Výboru pro výchovu a vzdělávání předsedkyně Výboru 
pro výchovu a  
vzdělávání ZHMP 

 

9 2962 Zpráva o činnosti Výboru pro územní rozvoj ZHMP za I. pololetí 
2014 

předseda Výboru 
pro územní rozvoj 
ZHMP 

 

10 2974 o činnosti Výboru pro bezpečnost a legislativu ZHMP za leden až 
červen 2014 

předseda Výboru 
pro bezpečnost a  
legislativu ZHMP 

 

11 2978 zpráva o činnosti výboru ZHMP pro kulturu, památkovou péči, 
výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

předseda Výboru 
pro kulturu,  
památkovou péči, 
výstavnictví,  
cestovní ruch 
a zahraniční vztahy 
ZHMP 

 

12 2986 Zpráva o činnosti Finančního výboru ZHMP za roky 2010 až 2014 předseda Výboru 
Finančního ZHMP 

 

13 2981 Zpráva o činnosti Výboru pro informatiku, evropské fondy 
Zastupitelstva hl. m. Prahy za I. pololetí roku 2014 

předseda Výboru pro 
informatiku a evropské
fondy ZHMP 

 

14 2988 Zpráva o fungování Výboru pro zdravotnictví, sociální a bytovou 
politiku ZHMP za první pololetí roku 2014 

předseda Výboru pro 
zdravotnictví, sociální 
a bytovou politiku 
ZHMP 

 

 


