
                        U P R A V E N Ý 
  
N Á V R H    P R O G R A M U   J E D N Á N Í 
 

25.  zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 26.3.2009 

______________________________________________________________ 
                                          (odsouhlaseno Radou HMP dne 24.3.2009) 
 
 
1/1. 348 Návrh na splacení II. emise obligací hl.m.Prahy ve výši 200 mil. 

EUR 
primátor hl.m. Prahy  

1/2. 379 Požadavky městských částí hl. m. Prahy na ponechání 
nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. 
m. Prahy k využití v roce 2009 

primátor hl.m. Prahy  

2. 311 Návrh na účelovou neinvestiční dotaci městským částem hlavního 
města Prahy - na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 

primátor hl.m. Prahy  

3. 292 Návrh odměn neuvolněných členů Zastupitelstva hl.m. Prahy primátor hl.m. Prahy  
4. 353 Návrh na úpravy rozpočtu a přidělení grantů pro oblast sportu  a 

tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2009 
primátor hl.m. Prahy  

5. 383 Návrh 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 - oblast 
zaměstnanosti a pomoci v hmotné nouzi 

nám. Blažek  

6/1. 259 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 111 o výměře 225 
m2 v k.ú. Nusle z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
předkladatele nabídky předložené v rámci výběrového řízení 
společnosti GEMMA REAL, spol. s r.o. 

nám. Klega 
 

 

6/2. 277 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 785/1 o 
výměře 40 671 m2 v kat. území Káraný z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví  společnosti MH CAPITAL s.r.o.  

nám. Klega 
 

 

6/3. 801 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 2170/28 v 
k.ú. Žižkov o výměře 578 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do 
vlastnictví společnosti Ohrada Development, s.r.o. 

nám. Klega 
 

 

6/4. 270 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 141/2 o výměře 19 m2 a 
parc.č. 141/3 o výměře 19 m2 vše v k.ú. Radlice z vlastnictví hl.m. 
Prahy do vlastnictví Ing. Dušana Jiráska 

nám. Klega 
 

 

7. 386 Návrh směny části pozemku parc. č. 2513/65 o výměře 24m2 v k.ú. 
Dejvice, ve vlastnictví Ing. Antonína a Věry Farových za část 
pozemku parc.č. 2566/1 o výměře 5m2 v k. ú. Dejvice, ve 
vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Klega 
 

 

8/1. 382 Návrh na úplatné nabytí pozemků parc. č. 355/2 a  parc. č. 1141/2 v 
k.ú. Libuš do vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Klega 
 

 

8/2. 945 Návrh na úplatné nabytí  pozemku PK(410) o výměře 34 m2, k.ú. 
Dolní Počernice, zapsaného na LV 410 do vlastnictví hl. m. Prahy  

nám. Klega 
 

 

8/3. 388 Návrh na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Horní Měcholupy z 
vlastnictví TECHNICAL SUPPORT, s.r.o., Mlýnská 326/13,  
602 00 Brno do vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Klega 
 

 

8/4. 201 Návrh na úplatné nabytí objektu čekárny autobusu MHD, na 
pozemku č.parc. 3507/2 v k.ú. Horní Počernice, z vlastnictví 
Svědkové Jehovovi - sál Království Praha-Horní Počernice do 
vlastnictví hl.m. Prahy, pro stavbu č. 3295 "TV Horní Počernice", 
etapa 0013 - Komunikace Božanovská 

nám. Klega 
 

 



9/1. 358 Návrh na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví 
A.P.Capital, s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy  

nám. Klega 
 

 

9/2. 359 Návrh na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví 
Ing. Michala Beránka do vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Klega 
 

 

9/3. 360 Návrh na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla ze 
spoluvlastnictví investorů: Ing. Michala Koreckého, manželů 
Tomáše Krska a Martiny Krskové, manželů Ing. Aleše Minxe a Ing. 
Alexandry Minxové, Jana Mužátka, manželů JUDr. Martina 
Romana a Lenky Romanové, společnosti SULPHUR s.r.o. a 
manželů Ing. Jiřího Zapletala a Kateřiny Zapletalové do vlastnictví 
hl.m. Prahy 

nám. Klega 
 

 

9/4. 389 Návrh na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví 
Uhříněves Property Development,  a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy  

nám. Klega 
 

 

10/1. 128 Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 10/20 ze dne 
25.10.2007 k návrhu na úplatné nabytí částí pozemků parc. č. 636/1 
a parc. č. 641/17 v k. ú. Satalice ze spoluvlastnictví fyzických osob 
do vlastnictví hl.m. Prahy  pro realizaci stavby č. 3136 - TV 
Satalice  

nám. Klega 
 

 

10/2. 284 Návrh  na  revokaci  usnesení  Zastupitelstva  HMP  č. 5/19  ze dne  
22.3.2007  k návrhu  na úplatné nabytí části pozemku parc.č. 
641/54, nově označeného jako parc.č. 641/106 o výměře 941 m2 
v k.ú. Satalice  a  části pozemku parc.č. 641/70, nově označeného 
jako parc.č. 641/108 o výměře 525 m2 v k.ú. Satalice ze 
spoluvlastnictví fyzických osob do vlastnictví hl.m. Prahy  pro 
realizaci stavby č. 3136 – TV Satalice 

nám. Klega 
 

 

11. 231 Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy 
číslo 35/42 ze dne 23.2.2006 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
p.č. 1091/3 k.ú. Hodkovičky do vlastnictví hl. m. Prahy pro 
realizaci stavby č.9514 KOMOKO, etapa 0011 

nám. Klega 
 

 

12. 362 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, 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 hl.m. Prahy 
- MČ Praha 1 a 13 (nemovitosti v k.ú. Hradčany a k.ú. Stodůlky) 
- MČ Praha 4 a 10 (pozemky v k.ú. Krč, Podolí a Strašnice) 
- MČ Praha 4, 13 a 14 (nemovitosti v k.ú. Braník, Krč, Stodůlky a 
                                      Kyje) 
- MČ Praha  4 a 13 (nemovitosti v k.ú. Podolí a v k.ú. Stodůlky) 
- MČ Praha  9  (pozemky v k.ú. Prosek) 
- MČ Praha 10 (pozemky v k.ú. Strašnice, Vinohrady a Záběhlice) 
- MČ Praha 12 (pozemky v k.ú. Modřany a Kamýk) 
- MČ Praha 14 (nemovitosti v k.ú.).Kyje) 
- MČ Praha – Troja (pozemek parc.č. 60 v k.ú. Troja) 

nám. Klega 
 

 

13. 276 Návrh na udělení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže na 
rok 2009 

nám. Kousalíková 
 

 

14. 352 Návrh na uvolnění dotací z rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2009 v 
kapitole 04 pro MČ Praha - Kolovraty, MČ Praha - Lysolaje a MČ 
Praha - Šeberov 

nám. Kousalíková 
 

 

15. 012 Návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací 
zřizovaných hlavním městem Prahou 

nám. Kousalíková 
 

 

16. 350 Návrh úpravy rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s postupem 
realizace projektů financovaných z Operačního programu Praha - 
Konkurenceschopnost  

nám. Reedová  

17/1. 351 Návrh na poskytnutí finanční podpory občanskému sdružení TŘI na 
dovybavení hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech 

radní Janeček  

17/2. 357 Návrh na změnu účelu  investiční akce a k uvolnění dotací z 
rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2009 v kap. 01 a 08 pro MČ hl. m. 
Prahy 

radní Janeček  

 



18. 335 Návrh na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací 
hlavního města Prahy Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Kytlice a Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa  

radní Janeček  

19. 371 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č.22/37 ze dne 11.12.2008 k 
návrhu na úplatný převod pozemků kat.území Hloubětín, parc.č. 
566/9 (238 m2) a 566/10 (239 m2) z vlastnictví hl.m. Prahy 
vlastníkům domů čp. 757 a 758 

radní Janeček  

20. 365 Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/32 ze 
dne 25.10.2007 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2489 
o výměře 367 m2 zastavěného bytovým domem č.p. 1312 v k.ú. 
Chodov z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví Družstva 
nájemníků domu Jažlovická 9 a 11 se sídlem Jažlovická 1313/11, 
Praha 4 

radní Janeček  

21. 324 Návrh na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Chodov z vlastnictví 
společnosti TOP HOTELS GROUP a.s., Blažimská 1781/4, 149 00 
Praha 4 - Chodov do vlastnictví hl. m. Prahy  

radní Janeček  

22/1. 375 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 652/1 o výměře  
414 m2 k.ú. Libeň z vlastnictví ČR-Bytový podnik v Praze 8, státní 
podnik "v likvidaci" do  vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Janeček  

22/2. 384 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví veřejného osvětlení, 
vybudovaného v ulici Plavínova na pozemku parc. č. 3541/2 v k.ú. 
Žižkov od Realmota, s.r.o., se sídlem Nad Vršovskou horou 88/4, 
101 01 Praha 10 

radní Janeček  

23/1. 305 Návrh na schválení vypořádání práva stavby formou úplatného 
převodu vlastnictví pozemku parc. č. 2557/66 o výměře 82 m2, pod 
stavbou rodinného domu v k.ú. Břevnov do spoluvlastnictví 
manželů Bendových  

radní Janeček  

23/2. 302 Návrh na úplatný převod pozemku kat.území Černý Most, parc.č. 
232/75 (342 m2) z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Bryksova 
943, družstvo 

radní Janeček  

23/3. 265 Návrh úplatného převodu pozemků z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy 
družstevní bytové výstavby platné do roku 1991 

Příloha č .1 
k návrhu na úplatný převod pozemků kat.území Chodov, parc. 
č. 3341/54 (319 m2) a 3341/55 (312 m2) z vlastnictví hl.m. Prahy 
vlastníkům domů čp. 1975 a 1976 kat.území Chodov 
Příloha č .2 
k návrhu na úplatný převod souvisejícího pozemku parc. č. 2317/4 
o výměře 315 m2 v kat. území Michle z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví Bytového družstva na Nivách,  se sídlem Na nivách 
922/8, Praha 4 
Příloha č .3 
k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 2628/9 o výměře  
455 m2 zastavěná plocha v k.ú. Michle z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví  Stavebního bytového družstva pracovníků energetiky a dopravy  
Příloha č .4 
k návrhu na úplatný převod zastavěných a souvisejících pozemků v 
k.ú. Vokovice, z vlastnictví hl. m. Prahy do podílového 
spoluvlastnictví vlastníků bytů, nebytových prostor a společných 
částí staveb č.p. 771 až č.p. 781 na zastavěných pozemcích 
situovaných 

radní Janeček  

24. 173 Návrh na pořízení celoměstsky významných změn  ÚP SÚ 
hl.m.Prahy 

radní Langmajer  

25. 376 Návrh na vydání změny Z1439/00 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m.Prahy 

radní Langmajer  

26. 286 Návrh udělení grantů hl.m.Prahy v oblasti cestovního ruchu na rok 
2009 

radní Richter  



27. 310 Návrh na udělení grantů hlavního města Prahy v oblasti 
zdravotnictví pro rok 2009 

radní Pešák  

28. 349 Návrh na uvolnění finančních prostředků z kapitoly 05 - 
zdravotnictví a sociální oblast formou investiční dotace MČ Praha 4 

radní Pešák  

29. 340 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 1855, k.ú. 
Stodůlky o výměře 146 m2  pro stavbu č. 0016 CP JZM I 

radní Štěpánek  

30. 374 Návrh na úplatné nabytí částí pozemků parc. č.  4302/97 a parc.  
č. 4302/96 včetně trvalých porostů vše k.ú. Strašnice z vlastnictví  
ZO ČZS “NA SKALCE“ do vlastnictví hl.m.Prahy 

radní Šteiner  

31.  Návrh personálních změn ve výborech ZHMP předsedové výborů  
32.  Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP         
 
 
 
 
 

K    I N F O R M A C I 
 
1. 390 Informace o významných dopravních omezeních na hlavních 

komunikacích v Praze 
radní Šteiner  

2. 354 Informace o udělení grantů v oblasti sportu a tělovýchovy v hl. m. 
Praze na rok 2009 

primátor hl.m. Prahy  

3. 269 Informace o udělení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže na 
rok 2009 

nám. Kousalíková 
 

 

4. 332 Informace o činnosti výboru ZHMP ochrany památek a cestovního 
ruchu za rok 2008 

předseda výboru 
Ing.František Stádník 

 

5. 363 Informace o činnosti Výboru hospodářské politiky Zastupitelstva hl. 
m. Prahy za období od 1.10.2008 - 31.3.2009 

předseda výboru 
Mgr.Karel Klíma 

 
 

6. 412 Informace o činnosti Výboru bytové politiky ZHMP ve druhém 
pololetí roku 2007 a v roce 2008 

předseda výboru 
Bohumil Zoufalík 

 

7. 396 Zpráva o činnosti Rady hl.m. Prahy za 2. pololetí 2008 primátor hl.m. Prahy  

8. 381 Informace o Výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v 
hlavním městě Praze za školní rok 2007/08 

nám. Kousalíková  

9. 414 Informace o řešení situace Azylového domu občanského sdružení 
"Společnou cestou" na Praze 11 

radní Janeček  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


