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Z-4220 15/1 31.3.2016 k návrhu na účelovou neinvestiční dotaci městským částem hlavního 
města Prahy - na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 

Z-4181 15/2 31.3.2016 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se vyhlašuje závazná část 
Plánu odpadového hospodářství hlavního města Prahy 

Z-4248 15/3 31.3.2016 k volbě přísedících Městského soudu v Praze 

Z-4255 15/4 31.3.2016 k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy Jiřímu 
Bělohlávkovi 

Z-4260 15/5 31.3.2016 k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy Karlu 
Malichovi 

Z-4259 15/6 31.3.2016 k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy in 
memoriam doc. Ing. arch. Karlu Hubáčkovi, Dr. h. c. 

Z-4256 15/7 31.3.2016 k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy in 
memoriam Adrieně Johnové, roz. Šimotové 

Z-4303 15/8 31.3.2016 k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy Zdeňku 
Svěrákovi 

Z-4304 15/9 31.3.2016 k návrhu na udělení stříbrné medaile Janu Potměšilovi 

Z-4057 15/10 31.3.2016 k návrhu na úplatné nabytí nemovitostí týkajících se Fotbalového stadionu 
Ďolíček, v k.ú. Vršovice, z vlastnictví společnosti BOHEMIANS REAL a.s. 
do vlastnictví hl.m. Prahy 

Z-4302 15/11 31.3.2016 k návrhu Územního plánu pro hlavní město Prahu 

Z-4232 15/12 31.3.2016 k návrhu na přidělení grantů v Celoměstských programech podpory 
vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2016 

Z-4222 15/13 31.3.2016 k návrhu na využití finančních prostředků určených na investiční akci TSK 
HMP č. 0042131 Praha bez bariér 

Z-4235 15/14 31.3.2016 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2016 u 
škol, jejichž zřizovatelem jsou městské části hlavního města Prahy 

Z-4124 15/15 31.3.2016 k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 
hlavního města Prahy 2016 - 2020 

Z-4074 15/16 31.3.2016 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene 

Z-3960 15/17 31.3.2016 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene 

Z-4275 15/18 31.3.2016 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 05 a 04 v roce 2016 a 
k poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ hl. m. Prahy 

Z-4139 15/19 31.3.2016 k návrhu na financování projektů specifické primární prevence v rámci 
Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast primární prevence 
ve školách a školských zařízeních 

Z-4123 15/20 31.3.2016 k návrhu na udělení grantů v oblasti prevence kriminality v roce 2016 

Z-4137 15/21 31.3.2016 k návrhu na udělení grantů v oblasti kongresového turismu na rok 2016 
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Z-4245 15/22 31.3.2016 k návrhu na přidělení jednoletých a víceletých grantů v oblasti podpory 
sportu a tělovýchovy na rok 2016 v programech II.A/1., II.A/2., II.B., II.C. a 
IV. 

Z-4210 15/23 31.3.2016 k návrhu na udělení grantů v rámci "Celoměstských programů podpory 
aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2016" a 
"Programů podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 
2016", uvolnění finančních prostředků z kap. 0664 formou účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha 14 

Z-4200 15/24 31.3.2016 k požadavkům městských částí hl.m. Prahy na ponechání nevyčerpaných 
účelových prostředků, které jim byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v 
roce 2015 (příp. v předchozích letech), k využití v roce 2016 

 


