
         N Á V R H    P O Ř A D U   J E D N Á N Í  
 

           6. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 
                které se koná dne 27.3.2003 

 
             (odsouhlaseno Radou HMP dne 18.3.2003)                                                       

 
 
              
1.   Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP                             
2. 199 Návrh na volbu přísedících Městského soudu v hl.m. Praze nám. Blažek  
3. 230 Návrh na navýšení rozpočtu výdajů hlavního města Prahy na rok 

2003 z finančních rezerv v kapitole 10, k převodu nevyčerpaných 
finančních prostředků z roku 2002 a  návrh na úpravu rozpočtu 
kapitálových výdajů vlastního hl.m. Prahy v kap. 01 – Rozvoj obce 
v rámci schváleného rozpočtu na rok 2003 

nám.Paroubek  

4. 228 Návrh na uzavření úvěrové smlouvy mezi hl.m. Prahou a Státním 
fondem rozvoje bydlení (SFRB), včetně zřízení zástavního práva 
k pohledávce sloužící jako jistící instrument tohoto úvěru  

nám. Paroubek  

5. 212 Návrh na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy-
kap.02 na MČ formou dotace na investiční akce 

radní Gregar  

6.  181 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 4 na 
výstavbu dětského dopravního hřiště ZŠ Jánošíkova, Praha 4 

radní Šteiner  

7. 170 Návrh na uzavření splátkových dohod o úhradě dlužného 
nájemného s nájemci bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Bürgermeister  

8. 179 Návrh odměn neuvolněných členů Zastupitelstva hl.m. Prahy  primátor hl.m. Prahy  
9. 178 Návrh na udělení čestného občanství hl.m. Prahy gen.por. Františku 

Peřinovi 
primátor hl.m. Prahy  

10. 155 Návrh na udělení grantů v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2003  nám. Hulinský  
11. 215 Návrh na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti sociální péče v roce 

2003 
radní Halová  

12. 216 Návrh na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti zdravotnictví v roce 
2003 

radní Halová  

13. 195 Návrh na udělení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže na 
rok 2003 

radní Slezák  

14. 157 Návrh na zrušení části Územního plánu sídelního útvaru hl.m. 
Prahy pro území dotčené záplavami v srpnu 2002 ve smyslu § 31a 
stavebního zákona 

nám. Bürgermeister  

15. 194 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
32/1999 hl.m. Prahy o závazné části Územního plánu sídelního 
útvaru hl.m. Prahy ve znění pozdějších předpisů (zrušení části ÚPn 
SU HMP pro území dotčené záplavami) 

nám. Bürgermeister  

16. 232 Návrh na úplatné nabytí pozemků do vlastnictví hl.m. Prahy nám. Bürgermeister  
17. 211 Návrh na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací 

zřízených hl.m. Prahou v působnosti OMZ MHMP ZOO Praha, 
Lesy hl.m. Prahy, Pražská botanická zahrada 

radní Gregar  

18/1. 168 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška hl.m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se 
vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí 
správy svěřených věcí z vlastnictví hl.m. Prahy MČ Praha  5 
(pozemky v k.ú. Smíchov a Košíře   ) 

radní Klega  

18/2. 144 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška hl.m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se 
vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí 
správy svěřených věcí z vlastnictví hl.m. Prahy MČ Praha – Vinoř 
(vodohospodářský majetek v k.ú. Vinoř) 

radní Klega  



18/3. 143 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška hl.m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se 
vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření 
správy věcí z vlastnictví hl.m. Prahy MČ Praha 11 (obchodní 
centrum v k.ú. Háje) 

radní Klega  

18/4. 213 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška hl.m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se 
vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí 
správy svěřených věcí z vlastnictví hl.m. Prahy MČ Praha - 
Běchovice  (vodohospodářský majetek  v k.ú. Běchovice ) 

radní Klega  
 

19/1. 182 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 2391 v k.ú. 
Libeň u vlastnictví ČR-Bytový podnik v Praze 8, s.p. v likvidaci do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

19/2. 183 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 1798/287 
v k.ú. Hlubočepy a komunikace „Voskovcova“ z vlastnictví FINEP 
Barrandov k.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

19/3. 171 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Žižkov z vlastnictví 
ČR-Sady, lesy a zahradnictví Praha, s.p. v likvidaci do vlastnictví 
hl.m. Prahy 

radní Klega  

19/4. 172 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemku z vlastnictví ČR-
Státní statek hl.m. Prahy, s.p. v likvidaci do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

20. 151 Návrh na opravu administrativní chyby smlouvy o bezúplatném 
převodu majetku z FNM na hl.m. Prahu 

radní Klega  

21. 210 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 37/12 ze dne 20.10.2001 
k úplatnému převodu pozemku v k.ú. Vysočany 

radní Klega  

22/1. 209 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 1123/8 
v k.ú. Prosek z vlastnictví hl.m. Prahy do  společného jmění 
manželů Michala a Jany Bardonových 

radní Klega  

22/2. 207 Návrh úplatného převodu části pozemku parc.č. 341/1 v k.ú. Braník 
z vlastnictví hl.m. Prahy do společného jmění manželů 
Barabasových 

radní Klega  

22/3. 189 Návrh na úplatný převod vlastnictví pozemků v k.ú. Stodůlky 
z vlastnictví hl.m. Prahy do společného jmění  manželů Hykových 

radní Klega  

22/4. 188 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 2396/6 v k.ú. Smíchov 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví manželů Schifauerových 

radní Klega   

22/5. 185 Návrh na úplatný převod části pozemku v k.ú. Strašnice 
z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví 
V.Balcarové a Ing.Melicha 

radní Klega  

22/6. 186 Návrh na úplatný převod pozemků v k.ú. Strašnice z vlastnictví 
hl.m. Prahy  do vlastnictví Ing.Gebauera a do společného jmění 
manželů Filipových 

radní Klega  

22/7. 206 Návrh úplatného převodu části pozemku parc.č. 1285/39 v k.ú. Krč 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti Pražská 
energetika,a.s. 

radní Klega  

22/8. 208 Návrh na schválení úplatného převodu pozemků parc.č. 1864/38 a 
parc.č. 1864/92 v k.ú. Kamýk z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví PREmont LHOTKA a.s.  

radní Klega  

22/9. 187 Návrh na úplatný převod části pozemku v k.ú. Štěrboholy 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Tukas a.s. 

radní Klega  

22/10. 203 Návrh na úplatný převod pozemků v k.ú. Háje z vlastnictví hl.m. 
Prahy do vlastnictví SBD Nový domov 

radní Klega  

22/11. 204 Návrh na úplatný převod pozemků v k.ú. Krč z vlastnictví hl.m. 
Prahy do vlastnictví SBD Nový domov 

radní Klega  

22/12. 205 Návrh na úplatný převod pozemků v k.ú. Braník z vlastnictví hl.m. 
Prahy do vlastnictví SBD Nový domov 

radní Klega  

22/13. 192 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 891/7 v k.ú. 
Kamýk z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví BD K lesu 965 

radní Klega  

22/14. 193 Návrh na úplatný převod pozemků v k.ú. Smíchov z vlastnictví 
hl.m. Prahy do vlastnictví BD Pod Fialkou 

radní Klega  



22/15. 190 Návrh na úplatný převod pozemků v k.ú. Košíře z vlastnictví hl.m. 
Prahy do vlastnictví BD Nepomuk 

radní Klega  

22/16. 200 Návrh na schválení úplatného převodu pozemků v k.ú. Chodov 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví vlastníků bytů a společných 
nebytových prostor v k.ú. Chodov 

radní Klega  

22/17. 201 Návrh na úplatný převod pozemku v k.ú. Hlubočepy z vlastnictví 
hl.m. Prahy do vlastnictví vlastníků bytů a společných nebytových 
prostor  v k.ú. Hlubočepy 

radní Klega  

22/18. 184 Návrh na úplatný převod pozemků v k.ú. Strašnice z vlastnictví 
hl.m. Prahy do vlastnictví BARUM CENTRUM PRAHA, 
spol.s.r.o. 

radní Klega  

22/19. 173 Návrh úplatného převodu části pozemku parc.č. 1533/2 v k.ú. Nusle 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti SPOLEČNOST 
995 s.r.o. 

radní Klega  

22/20. 176 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 2910/142 v k.ú. Nusle 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti JAREX s.r.o. 

radní Klega  

22/21. 177 Návrh na schválení úplatného převodu vlastnictví pozemků v k.ú. 
Kunratice pro STAVOKON s.r.o  

radní Klega  

22/22. 077 Návrh úplatného převodu pozemků v k.ú. Krč z vlastnictví hl.m. 
Prahy do vlastnictví společnosti Česká spořitelna, a.s. 

radní Klega  

23. ÚST Návrh  personální změny ve výboru ZHMP předseda výboru  

 
 
 
 
 
 
K   I N F O R M A C I 
 

1. 217 Informace o dopravních omezeních na území hl.m. Prahy radní Šteiner  

2. 219 Informace o uložených volných finančních rozpočtových 
prostředcích HMP k 28.2.2003 

nám. Paroubek  

3. 233 Informace o aktualizaci  dluhové služby hl.m. Prahy a zapojení 
cizích zdrojů do rozpočtu hl.m. Prahy na roky 2003-2012 

nám. Paroubek  

4. 231 Informace o stavu projednávání návrhů zákonů předložených hl.m. 
Prahou PS PČR 

nám. Blažek  

5. 156 Informace o udělení grantů v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 
2003 nepřesahujících 2.0 mil.  Kč 

nám. Hulinský  

6. 191 Informace o vyhodnocení Programu dotací hl.m. Prahy na 
přeměny topných systémů na území hl.m. Prahy v roce 2002 a 
v období 1994-2002 a pokračování Programu v roce 2003 

radní Gregar  

7. 218 Informace o udělení čtyřletých grantů hl.m. Prahy v oblasti 
sociální péče v roce 2003   

radní Halová  

8. 196 Informace o udělení  grantů hl.m. Prahy v oblasti volného času dětí 
a mládeže na rok  2003 nepřesahujících 2.0 mil. Kč  

radní Slezák  

 
 


