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Z-4862 21/8 25.11.2016 k návrhu na předběžné vyúčtování investiční dotace poskytnuté 
Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a. s. z rozpočtu hlavního města Prahy v 
minulých letech na akci 4534 - Trasa metra A (Dejvická - Motol) - záloha 
na finanční vypořádání 

Z-4847 21/9 25.11.2016 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů v kapitole 03 
Doprava 

Z-4893 21/10 25.11.2016 k návrhu na přidělení mimořádné finanční podpory v oblasti sportu 

Z-4850 21/11 25.11.2016 k návrhu na přidělení finančních prostředků na odstranění havarijních 
stavů na pražských sportovištích a mimořádných finančních prostředků hl. 
m. Prahy v oblasti sportu a tělovýchovy pro rok 2016 

Z-4837 21/12 25.11.2016 k návrhu na změnu účelu čerpání grantů v oblasti volného času dětí a 
mládeže na rok 2016 

Z-4860 21/13 25.11.2016 k záměru rozvoje příspěvkových organizací hl. m. Prahy Domů dětí a 
mládeže v letech 2018 až 2021 

Z-4419 21/14 25.11.2016 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. m. Prahy 
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy v působnosti odboru SVC 
MHMP 

Z-4704 21/15 25.11.2016 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 644/96 v kat. území Prosek 
za účelem majetkoprávního vypořádání stavby „Okružní křižovatka Klíčov 
I., ulice Letňanská, Čakovická, Ke Klíčovu“ 

Z-4866 21/16 25.11.2016 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy v souvislosti s dodatečnými 
přiznáními k dani z příjmů právnických osob hl. m. Prahy a k vratkám 
podílů na dodatečné daňové povinnosti hl. m. Prahy městským částem hl. 
m. Prahy 

Z-4816 21/17 25.11.2016 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - 
Nebušice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů 
EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

Z-4789 21/18 25.11.2016 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu vlastního hl. 
m. Prahy na rok 2016 MČ Praha 22 na nákup pozemků pro park Pitkovické 
rybníky 

Z-4806 21/19 25.11.2016 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Dolní 
Počernice z rozpočtu hlavního města Prahy 

Z-4813 21/20 25.11.2016 k návrhu na změnu účelu poskytnuté investiční dotace z rozpočtu hlavního 
města Prahy MČ Praha - Kunratice a k návrhu na poskytnutí účelové 
investiční dotace městské části Praha - Kunratice z rozpočtu hlavního 
města Prahy na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů 
EU/EHP 

Z-4714 21/21 25.11.2016 k návrhu na změnu charakteru části dotace poskytnuté MČ Praha 13 v 
roce 2015 a ponechané k využití na rok 2016 

Z-4814 21/22 25.11.2016 k návrhu na změnu charakteru poskytnutých účelových investičních dotací 
na podporu projektů rozvoje městské zeleně  MČ Praha - Dolní Chabry a 
MČ Praha - Koloděje na neinvestiční účelové dotace 

Z-4874 21/23 25.11.2016 k návrhu na změnu účelu a charakteru části finančních prostředků 
ponechaných k čerpání v roce 2016 MČ Praha 21 

Z-4887 21/24 25.11.2016 k návrhu na změnu účelu a charakteru části poskytnuté neinvestiční 
účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy MČ Praha - Březiněves 
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Z-4894 21/25 25.11.2016 k návrhu na změnu charakteru části poskytnuté neinvestiční účelové 
dotace z rozpočtu hlavního města Prahy MČ Praha - Čakovice 

Z-4724 21/26 25.11.2016 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 11 

Z-4898 21/27 25.11.2016 k usnesení Rady HMP č. 2921 ze dne 22. 11. 2016 k návrhu na vyřízení 
podání č.j. MHMP - 1813224/2016 - OVO - P. Kuriščák, podnět k 
projednání v Zastupitelstvu hl. m. Prahy - ohrožení sídliště Písnice v Praze 

 


