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

34.  zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 26.1.2006 od 9.00 hodin 

_______________________________________________________ 
(odsouhlaseno Radou HMP dne 17.1.2006) 

 
 
1/1. 204 Vydání příslibu hl.m. Prahy k spolufinancování Grantového 

schématu na rozvoj malých a středních podniků formou dotací 
v rámci 4. Výzvy v JPD pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha 

primátor hl.m. Prahy  

1/2. 198 Návrh k rozpracování usnesení ZHMP č. 29/04 a 29/06 ze dne 
23.6.2005 a č. 31/03, 31/04 a 31/05 ze dne 20.10.2005 – podmínky 
pro realizaci projektů předložených v 1. a 2. kole výzev v rámci 
JPD pro cíl 3 regionu NUTS 2 hl.m.  Praha městskými částmi hl.m. 
Prahy a úprava rozpočtu hl.m. Prahy 

primátor hl.m. Prahy  

2. 989 Návrh na zadání změny Z 1344/06 Územního plánu sídelního 
útvaru hl.m. Prahy (prodloužení trasy A metra do Ruzyně) 

nám. Bürgermeister  

3. 209 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhlášky 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 – Čakovice (objekt č.pop. 11 
s pozemkem parc.č. 276 v k.ú. Třeboradice) 

nám. Bürgermeister  

4. 187 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péče, ve znění pozdějších předpisů 

nám. Blažek  

5. 214 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 - Kolovraty a Praha 
- Zličín  – (movitý majetek, cisternové automobilové stříkačky CAS 
24 Scania)    

nám. Blažek  

6. 203 Návrh na zařazení výnosů daně z nemovitostí převedených v závěru 
roku 2005 hl.m. Praze do finančního vypořádání za rok 2005 s MČ 
a k návrhu na poskytnutí zálohy na finanční vypořádání za rok 2005 
MČ hl.m. Prahy 

nám. Hulinský  

7. 175 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace MČ Praha 2 na 
financování oprav a údržby v oblasti školství z kapitoly 1016-
neúčelová rezerva jako finanční vyrovnání za vynaložené náklady 
v roce 2005 spojené s odstraněním nepovolené půdní vestavby ZŠ 
Londýnská 34 

nám. Hulinský  

8. 217 Návrh na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na 
rok 2006 

radní Černý  

9. 202 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace partnerům projektů odboru 
školství MHMP z podpory JPD pro Cíl 3 (JPD 3) regionu NUTS II 
hl.m. Praha 

radní Štrof  

10/l. 077 Návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací 
zřizovaných hl.m. Prahou 

radní Štrof  

10/2. 972 Návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací 
zřizovaných hl.m. Prahou 

radní Štrof  

10/3. 157 Návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací 
v působnosti SKU MHMP zřizovaných hl.m. Prahou 

radní Štrof  

10/4. 197 Návrh na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací 
v působnosti odboru SKU MHMP 

radní Štrof  

10/5. 117 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední 
odborná škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Praha 4, 

radní Štrof  



Zelený pruh 1294  

 
10/6. 118 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední 

odborné učiliště a Odborné učiliště, Praha – Radotín, Pod Klapicí 
11/15 

radní Štrof  

11. 215 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 2 –  
(budova ZŠ č.p. 920 a funkčně související pozemky v k.ú. 
Vinohrady) a k návrhu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Zvláštní škola a Praktická škola, Praha 2, Vinohradská 54 

radní Štrof  

12. 932 Návrh na úplatné nabytí části pozemku v k.ú. Horní Počernice do 
vlastnictví hl.m. Prahy v souvislosti s realizací stavby č. 0053 
Vysočanská radiála  

radní Šteiner  

13. 231 Návrh revokace usnesení ZHMP č. 30/32 ze dne 1.9.2005 - 
poskytnutí daru občanskému sdružení SaBaT 

radní Šteiner  

14. 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, svěření 
správy věcí z vlastnictví hl.m. Prahy  MČ Praha 10 a Praha 11 
(zdravotnická zařízení) 

radní Halová  

15. 207 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl.m. 
Prahy Domov důchodců Praha 4 - Chodov 

radní Halová  

16. 196 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MČ Praha 
12,16,20 na provozování sběrného dvora 

radní Gregar  

17/1. 186 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 879/53 v k.ú. Krč 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti GS Systém, a.s. 

radní Klega  

17/2. 121 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 1236/51 v k.ú. Stodůlky 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti HP CAPITAL, 
spol. s r.o. 

radní Klega  

17/3. 162 Návrh úplatného převodu pozemků parc.č. 555 a 556/2 v k.ú. 
Košíře z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Prvního 
smíchovského stavebního bytového družstva 

radní Klega  

17/4. 011 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 1431/8 a části pozemku 
parc.č. 1430/1 v k.ú. Smíchov z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví Družstva Na plánu 9,11,13  

radní Klega  

17/5. 229 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 1332/7 a 11 v k.ú. 
Kobylisy z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Truhlář a spol. 
v.o.s. 

radní Klega  

17/6. 101 Návrh na úplatný převod pozemků pod garážemi parc.č. 
311/27,32,33,34 v k.ú. Radlice z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví Ing.Kubizňáka, Ing.Petrů, do SJM J.a I.Svobodových a 
podílového spoluvlastnictví H.Glugarové a S.Glugara 

radní Klega  

17/7. 219 Návrh na úplatný převod pozemků v k.ú. Bohnice z vlastnictví 
hl.m.Prahy do společného jmění manželů Štěpánkových 

radní Klega  

17/8. 234 Návrh úplatného převodu pozemků parc.č. 522/8 a 522/9 v k.ú. 
Veleslavín 

radní Klega  

17/9. 037 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 893 v k.ú. Háje 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví I-Real H, a.s. 

radní Klega  

17/10. 206 Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku v k.ú. 
Hodkovičky z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví ČR s právem 
hospodaření s majetkem státu pro Diagnostický ústav a Středisko 
výchovné péče, Praha 4 

radní Klega  

17/11. 161 Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 
3005/3 k.ú. Žižkov z vlastnictví hl.m. Prahy do SJM Ing.Jaroslavy a 
Ing.Roberta Bubníkových 

radní Klega  

 



 
 
 

17/12. 173 Návrh na schválení úplatného převodu části pozemků parc.č. PK 
467/2,468/2,663/2 a pozemku parc.č. 663/1 v k.ú. Veltrusy 
z vlastnictví hl.m.Prahy do vlastnictví P.Kuchynky, P.Fyrita, J. 
Paseckého, A. Nikolové a SJM manželů A.a E.Sokolových, A.a O. 
Stuchlých a M.a S.Kunertových 

radní Klega  

17/13. 235 Návrh na úplatný převod objektu č.p. 985, ul. Imrychova, Praha 12, 
včetně pozemků v k.ú. Kamýk 

radní Klega  

18. 191 Návrh na směnu spoluvlastnických podílů pozemků hl.m. Prahy, 
Ondřeje Daczického, Andrewa Nicholase Daczického, Marie 
Husníkové a na prodej pozemků z vlastnictví  hl.m. Prahy do 
spoluvlastnictví Ondřeje Daczického, Andrewa Nicholase 
Daczického, Marie Husníkové, včetně přijetí finančního daru 

radní Klega  

19/1. 106 Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 717/10,13,15 v k.ú. 
Běchovice do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

19/2. 193 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 611/6 v k.ú. 
Hostivař (Pražské pekárny a mlýny s.p.) 

radní Klega  

19/3. 232 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 2171/66 v k.ú. 
Stodůlky z vlastnictví Skanska, a.s. Praha  

radní Klega  

19/4. 223 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 4455/51 v k.ú. 
Horní Počernice – Líznerová Johana 

radní Klega  

19/5. 224 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemků parc.č. 3124/10 a 
2058/5 v k.ú. Braník ze spoluvlastnictví Mileny Kulíškové, Marie 
Černé a Ing.Jiřího Vlčka do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

19/6. 237 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemků v k.ú. Sázava 
v rekreačním areálu Sedliště z vlastnictví ČR do vlastnictví hl.m. 
Prahy 

radní Klega  

20/1. 192 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 2167/6 
v k.ú. Holešovice z vlastnictví ČR s právem hospodaření Sady, lesy 
a zahradnictví, s.p. v likvidaci do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

20/2. 240 Návrh na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy od 
spoluvlastníků J.Chaloupky, Ing.R.Vébra, manželů Hájkových, 
F.Rubeše a AUTOGAS-CENTRUM, s.r.o. 

radní Klega  

20/3. 239 Návrh na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy od 
TRUST INVEST, s.r.o. od Vladimíra Kesla 

radní Klega  

20/4. 225 Návrh na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy od HQ-
PLUS, s.r.o. a od MRAMORKA, s.r.o. 

radní Klega  

20/5. 910 Návrh na bezúplatné nabytí budovy č.p. 874 na pozemku parc.č. 
1770/43 a pozemku parc.č. 1770/43 v k.ú. Podolí z vlastnictví ČR – 
Ministerstva financí do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

21/1. 149 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 16/36 ze dne 25.3.2004 k 
prodeji pozemků z majetku hl.m. Prahy do vlastnictví majitelů 
staveb postavených v rámci legislativy družstevní výstavby platné 
do roku 1991 

radní Klega  

21/2. 150 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 24/30 ze dne 27.1.2005 k 
prodeji pozemků z majetku hl.m. Prahy do vlastnictví majitelů 
staveb postavených v rámci legislativy družstevní výstavby platné 
do roku 1991 

radní Klega  

21/3. 160 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 23/44 ze dne 16.12.2004 
k návrhu na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy od M-
Invest, s.r.o. a od Čs. reality, a.s. 

radní Klega  

 
 
 
 
 



 
 
22. 143 Návrh na prodej pozemků z majetku hl.m. Prahy do vlastnictví 

majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové 
výstavby 
Příloha č. 1 
- prodej pozemků parc.č. 265/218 až 265/228 k.ú.Újezd 
Příloha č. 2 
-prodej pozemků parc.č. 643/2 až 4, 643/15 a 649/4 v k.ú.   
                                        Záběhlice 
Příloha č. 3 
- prodej pozemků parc.č. 669/4 v k.ú. Libeň 
Příloha č. 4 
- prodej pozemků parc.č. 449/6 až 9, 449/50 a 51 v k.ú. Háje 
Příloha č. 5 
- prodej pozemků parc.č. 1293/149 až 1293/154  v k.ú. Řepy 
Příloha č. 6 
- prodej pozemků parc.č. 638/2 až 638/5, 637/3 a další v k.ú. 
                                         Záběhlice 
Příloha č. 7 
- prodej pozemků parc.č. 4635/66 a 4635/75 v k.ú. Modřany 
Příloha č. 8 
- prodej pozemků parc.č. 2964, 2965, 2967 až 2970 a další v k.ú. 
                                         Stodůlky 
Příloha č. 9 
- prodej pozemků parc.č. 2814/10,11,12,13 v k.ú. Žižkov 
Příloha č. 10 
- prodej pozemků parc.č. 509/8 a 9, 509/70 a 71 v k.ú. Horní  
                                         Měcholupy 
Příloha č. 11 
- prodej pozemků parc.č. 1568,1569,1576,1577 a 1580 v k.ú.  
                                         Strašnice 
Příloha č. 12 
- prodej pozemků parc.č. 1562/2,1563,1564.1565/2 a další v k.ú.  
                                         Strašnice 
Příloha č. 13 
- prodej pozemků parc.č. 1020/59 a 1020/302 v k.ú. Hlubočepy 
Příloha č. 14 
- prodej pozemků parc.č. 3336/24 až 3336/26 v k.ú. Chodov 
Příloha č. 15 
- prodej pozemků parc.č. 4359/12 až 4359/16,4400/258 a 259 v  
                                          k.ú.Modřany 
Příloha č. 16 
- prodej pozemků parc.č. 221/133 až 221/135, 221/225 v k.ú. Černý  
                                         Most 
Příloha č. 17 
- prodej pozemků parc.č. 2131/240 až 2131/243 v k.ú. Stodůlky 
Příloha č. 18 
- prodej pozemků parc.č. 1602/2, 1602/3 a 1602/35 v k.ú. Braník  

radní Klega  

23/1. 211 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  5 – pozemek parc.č. 57/2 v k.ú. Smíchov 
MČ Praha 10 – pozemky v k.ú. Strašnice – Hagibor 
                      – pozemky v k.ú. Vršovice 

radní Klega  

23/2. 230 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 Městské části Praha – Křeslice 

radní Klega  



– pozemky v k.ú. Křeslice 

 
24. 212 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 8 a Praha 11 – pozemky v k.ú. Libeň, Troja, Bohnice,   
                                         Chodov 
MČ Praha 13 – pozemek  v k.ú. Stodůlky 

radní Klega  

25. 200 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  4 
   (pozemky v k.ú. Lhotka) a  
- odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hl.m. Prahy MČ   
   Praha 4 (pozemky   k.ú. Lhotka včetně stavební úpravy pozemní     
   komunikace)  

radní Klega  

26. ÚST Návrh  personálních změn ve výborech ZHMP předsedové výborů  
27.  Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP                             

 
 
 
 
K   I N F O R M A C I 
 
 
1. 194 Informace o dopravních omezeních na území hl.m. Prahy radní Šteiner  

2. 183 Informace o zařazení projektů prevence kriminality do programu 
„PARTNERSTVÍ“ v roce 2006 

nám. Choděra  

3. 208 Informace o činnosti Výboru sociálního a zdravotního ZHMP za 
rok 2005 

předseda výboru 
MUDr.Zdeněk Bašný 

 

4. 176 Informace o činnosti Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP za 
II. pololetí 2005 

předsedkyně výboru 
Ing.Marie Kousalíková 

 

5. 174 Informace o činnosti Výboru legislativního a právního ZHMP za  
II. pololetí 2005 

předseda výboru 
JUDr.Tomáš Vavřinec 

 

 
 


