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

30.  zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 1.9.2005 od 10,00 hodin 
___________________________________________________ 

(odsouhlaseno Radou HMP dne 23.8.2005) 

 
 
1. 781 Návrh na financování projektů prevenci sociálně patologických 

jevů dětí a mládeže v hl.m. Praze  v  rozpočtu MŠMT ČR 
primátor hl.m. Prahy  

2. 858 Návrh na finanční neinvestiční dotaci na projekt terénního 
programu a kontaktního centra pro romské uživatele drog v hl.m. 
Praze 

primátor hl.m. Prahy  

3. 749 Návrh na úpravu rozpočtu r. 2005, kap. 0619 nám. Bürgermeister  
4. 845 Návrh na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OMI MHMP na rok 

2005 v kap. 01 a 08 
nám. Bürgermeister  

5/1. 854 Návrh zadání změny Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m. Prahy 

nám. Bürgermeister  

5/2. 855 Návrh změny Z1015/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. 
Prahy (ČSOB Radlická) 

nám. Bürgermeister  

6. 830 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění 
vyhláška č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy, o závazné části územního 
plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů 
(změny Z0652/00, Z0719/00, Z0720/00 a Z950/00) 

nám. Bürgermeister  

7. 809 Návrh smlouvy mezi SFRB a MHMP o poskytnutí dotace 
z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu „DPS 
Novovysočanská“ 

nám. Bürgermeister  

8. 
 

778 Návrh na schválení úplatného převodu pozemků parc.č. 583/13, 
93,94,95,100 vše v k.ú. Háje vlastníkovi sousedních pozemků 
společnosti Skanska Program Domov s.r.o. za účelem sloučení 
v jeden funkční celek 

nám. Bürgermeister  

9. 846 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 29/17 z 23.6.2005 k návrhu 
na uvolnění rezervy vytvořené v kapitole 01 rozpočtu hl.m. Prahy 
na rekonstrukci úřadů MČ 

nám. Bürgermeister  

10. 822 Návrh na úplatný převod vlastnictví administrativní budovy č.p. 
320, Argentinská 34, Praha 7 a pozemku pac.č. 771,772, vše v k.ú. 
Holešovice z vlastnictví hl.m. Praha do vlastnictví INTECHA spol. 
s r.o. 

nám. Blažek  

11. 861 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ hl.m. Prahy 
na provoz Sborů dobrovolných hasičů 

nám. Blažek  

12/1. 797 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 25/11 ze dne 24.2.2005 
k návrhu na přidělení grantů v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 
2005 

nám. Hulinský  

12/2. 850 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 27/11 ze dne 28.4.2005 
k požadavkům MČ hl.m. Prahy na ponechání nevyčerpaných 
účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 
2004 (popř. v roce 2003,2002) k využití v roce 2005 

nám. Hulinský  

12/3. 829 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 28/10 ze dne 26.5.2005 ke 
změně účelovosti a uvolnění dotací z rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 
06 na MČ Praha 3,5,8,14,16,18, Praha-Klánovice, Kolovraty, 
Křeslice, Lysolaje, Štěrboholy, Újezd a Zbraslav 

nám. Hulinský  

13. 816 Návrh na poskytnutí finančních prostředků MČ Praha 16 na úhradu 
nákladů na veřejnou část vodovodu – ve věci veřejné sbírky konané 
OS Sdružení občanské pomoci, U Dubu 1614/3, Praha 4 

nám. Hulinský  



14. 847 Návrh na uvolnění účelové neinvestiční dotace pro MČ Praha – 
Běchovice na opravy havarijního stavu v objektu ZŠ ve výši 350 tis. 
Kč z rezervy pro MČ vytvořené v kapitole 10 

nám. Hulinský   

15. 449 Návrh na udělení grantů v oblasti prevence kriminality v roce 2005 nám. Choděra  
16. 848 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace partnerům projektů odboru 

školství MHMP z podporu JPD pro Cíl 3 regionu NUTS II hl.m. 
Praha 

radní Štrof  

17/1. 676 Návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací 
v působnosti OMT MHMPP 

radní Štrof  

17/2. 672 Návrh změny zřizovací listiny Středního odborného učiliště a 
Učiliště, Praha-Čakovice, Ke Stadionu 623 

radní Štrof  

17/3. 623 Návrh změny zřizovací listiny Středního odborného učiliště 
elektrotechnického, Praha 9, Novovysočanská 48/280 

radní Štrof  

17/4. 837 Návrh na změny zřizovací listiny Gymnázia, Praha 3, Sladkovského 
nám. 8 

radní Štrof  

18. 808 Návrh na úpravu rozpočtu r. 2005 kapitoly 0619 radní Němec  
19. 817 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Hudební 

divadlo v Karlíně 
radní Němec  

20. 843 Návrh na změnu zřizovací listiny TSK hl.m. Prahy radní Šteiner  
21. 844 Návrh na přijetí účelové investiční dotace ze SFDI na financování 

oprav a modernizace průjezdních úseků silnic a dálnic pro TSK 
hl.m. Prahy a k návrhu na zvýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 
v roce 2005 o tuto dotaci 

radní Šteiner  

22/1. 728 Návrh na úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví hl.m.Prahy za 
účelem vypořádání stavby č. 0027 – Štěrboholská radiála – 2. 
stavba 

radní Šteiner  

22/2. 729 Návrh na úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví hl.m. Prahy za 
účelem výstavby Městského okruhu – stavby č. 0079 – Špejchar – 
Pelc/Tyrolka 

radní Šteiner  

23. 648 Návrh na poskytnutí daru občanským sdružením Association club 
Sparta Praha a SaBaT Praha za účelem majetkoprávního vypořádání 
stavby č. 0079 – Špejchar – Pelc/Tyrolka 

radní Šteiner  

24/1. 836 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 1929/3 v k.ú. 
Bubeneč ze společného jmění manželů Ing.Františka Čermáka a 
Ing.Vlasty Čermákové do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Gregar  

24/2. 864 Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 2006 v k.ú. Dejvice 
z majetku Jaroslava Pavlase a Antonína Hrubeše do majetku hl.m. 
Prahy 

radní Gregar  

24/3. 876 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 1929/4 v k.ú. 
Bubeneč z vlastnictví Valentina Kuchaře do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Gregar  

24/4. 875 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 1929/2 v k.ú. 
Bubeneč z vlastnictví Ing.Vladimíra Průši do vlastnictví hl.m. 
Prahy 

radní Gregar  

25. 841 Návrh na uvolnění dotací z rozpočtu hl.m. Prahy v kapitole 02 na 
MČ Praha 19, Praha – Klánovice, Šeberov, Březiněves a Čakovice 

radní Gregar  

26. 840 Návrh na změnu účelovosti investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy 
MČ Praha – Dolní Počernice 

radní Gregar  

27. 813 Návrh na navýšení neinvestiční dotace z poplatku za ukládání 
odpadu na skládku A.S.A. Ďáblice MČ Praha-Ďáblice a Praha-
Březiněves o inflaci roku 2004 

radní Gregar  

28. 835 Návrh na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti sociálních služeb 
v roce 2005 – 2. kolo 

radní Halová  

29. 865 Návrh na úplatné nabytí částí pozemků v k.ú. Krásná Lípa pro 
potřeby Ústavu sociální péče Krásná Lípa 

radní Halová  

30. 866 Návrh zřizovacích listin příspěvkových organizací hl.m. Prahy 
v působnosti odboru SOC MHMP 

radní Halová  

 
 



31/1. 754 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 1210/31 v k.ú. Háje 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví DGC a.s. 

radní Klega  

31/2. 724 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 1285/71 v k.ú. Krč 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti MICRONIX, 
spol. s r.o. 

radní Klega  

31/3. 750 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 288/2 v k.ú. Hloubětín 
z vlastnictví hl.m. Prahy do společného jmění manželů Sálusových 

radní Klega  

31/4. 800 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 2897/2 v k.ú. Michle 
z vlastnictví hl.m. Prahy do společného jmění manželů 
Banďouchových 

radní Klega  

31/5. 863 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č.  13/24 v k.ú. Libeň 
z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví id. ½ 
manželů Ing. Aleše Filingera a Ing.Jiřiny Filingerové a manželů 
Davida Humla a Kateřiny Humlové 

radní Klega  

31/6. 867 Návrh úplatného převodu pozemků parc.č. 629/94,152 a 194 v k.ú. 
Letňany z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti Pražská 
energetiky, a.s. 

radní Klega  

31/7. 823 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 464/5 a 6 v k.ú. 
Záběhlice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Tomáše Slance 

radní Klega  

31/8. 777 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 759,769,774 v k.ú. 
Háje z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví M-Invest jihlavská, a.s.  

radní Klega  

31/9. 826 Návrh úplatného převodu části pozemku parc.č. 1101/5 v k.ú. 
Stodůlky z vlastnictví hl.m. Prahy do společného jmění manželů 
Zuskových 

radní Klega  

31/10. 794 Návrh na úplatný převod rekreačního zařízení Vltava v k.ú. Strážné radní Klega  
32/1. 723 Návrh na úplatné nabytí pozemků parc.č. 2624/2 a 2625/8 v k.ú. 

Kobylisy a parc.č. 1498/2 a 1500/2 v k.ú. Dolní Chabry do 
vlastnictví hl.m. Prahy v souvislosti s realizací stavby č. 0152 „TV 
Chabry, etapa 0003 – komunikace II“ 

radní Klega  

32/2. 877 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemků parc.č. 2581/1, 2585/1 
a 2584/2 v k.ú. Záběhlice ze spoluvlastnictví Ing. Václava Čančíka 
(podíl ½), MUDr. Olgy Novákové (podíl ¼) a Ing.Jiřího Tužila 
(podíl ¼ ) do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

32/3. 831 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 221/585 v k.ú. 
Černý Most z vlastnictví Radmily Zoufalé 

radní Klega  

32/4. 832 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemků parc.č. 
2283/7,2422/10 v k.ú. Hloubětín z vlastnictví JUDr.Ing.Miloslava 
Fiedlera a Ing.Olgy Fiedlerové /SJM) 

radní Klega  

32/5. 878 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 1873 v k.ú. 
Řepy ze spoluvlastnictví Stanislava Hory (podíl 3/8), Růženy 
Zachlederové (podíl 2/8) a Věry Zvoničkové (podíl 3/8) do 
vlastnictví hl.m. Prahy a poskytnutí finanční náhrady za faktické 
užívání předmětného pozemku za 2 roky zpětně (od uzavření kupní 
smlouvy)  

radní Klega  

33/1. 856 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemků v k.ú. Dolní 
Měcholupy,  Křeslice, Hostivař, Řepy a Újezd nad Lesy 
z vlastnictví ČR – Státní statek hl.m. Prahy „v likvidaci“ do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

33/2. 874 Návrh na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy od 
Tukas, a.s. a od ING Real Estate Development Villa Bianca, s.r.o. 

radní Klega  

34. 834 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 25/12 ze dne 24.2.2005 bod 
4., příl.č. 1 návrhu úplatného převodu pozemků zastavěných 
družstevními bytovými domy v k.ú. Košíře z vlastnictví hl.m. Prahy 
do vlastnictví BD Šmukýřka 

radní Klega  

35. 873 Návrh na směnu pozemků v k.ú. Košíře ve vlastnictví Porsche 
Immobilien, spol. s r.o., za pozemky v k.ú. Košíře ve vlastnictví 
hl.m. Prahy 

radní Klega  

 
 



36. 736 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. 1182/9 až 1182/18 a další v k.ú.Libeň 
Příloha č. 2 
- prodej pozemků parc.č. 2412/29 a další v k.ú.Hostivař 
Příloha č. 3 
-prodej pozemků parc.č. 1433/3,1432/1,1432/11 a 1431/7 v   
                                        k.ú.Vršovice 
Příloha č. 4  
- prodej pozemků parc.č. 1300/8,1300/24,2221/3, 2222/11 v k.ú.  
                                         Ruzyně 
Příloha č. 5 
- prodej pozemků parc.č. 265/233,265/401 v k.ú. Újezd 
Příloha č. 6 
- prodej pozemků parc.č. 265/234, 265/400 v k.ú.Újezd 
Příloha č. 7 
- prodej pozemků parc.č. 265/235, 265/398 v k.ú.Újezd 
Příloha č. 8 
- prodej pozemků parc.č. 397/69, 397/70 a 397/71 v k.ú.Chodov 
Příloha č. 9 
- prodej pozemků parc.č. 1740/5až1740/7a 1740/73 v k.ú.Hostivař 
Příloha č. 10 
- prodej pozemků parc.č. 397/154, 397/154 a 3417/2 v k.ú.Chodov 
Příloha č. 11 
- prodej pozemků parc.č. 1300/16/17, 2221/15, 2222/9 v 
                                         k.ú.Ruzyně  
Příloha č. 12 
- prodej pozemků parc.č. 544/16-544/2a v k.ú. Horní Měcholupy 
Příloha č. 13 
- prodej pozemků parc.č. 2621/73 v k.ú. Kobylisy 
Příloha č. 14 
- prodej pozemků parc.č. 2621/72 v k.ú. Kobylisy 
Příloha č. 15 
- prodej pozemků parc.č. 4137/23 až 4137/26 v k.ú. Modřany 
Příloha č. 16 
- prodej pozemků parc.č. 3336/47 až 3336/49 v k.ú. Chodov 
Příloha č. 17 
- prodej pozemků parc.č. 397/141 a 397/142 v k.ú. Chodov  
Příloha č. 18 
- prodej pozemků parc.č. 4635/76 až 4635/85 v k.ú. Modřany 
Příloha č. 19 
- prodej pozemků parc.č. 1227/12 a 1227/14 v k.ú. Podolí 
Příloha č. 20 
- prodej pozemků parc.č. 232/91 až 232/95 v k.ú. Černý Most 
Příloha č. 21 
- prodej pozemků parc.č. 942/49 a 942/155 v k.ú. Hlubočepy 

radní Klega  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37/1. 824 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 1 – pozemky v k.ú. Staré Město, Nové Město, Malá 
Strana, Hradčany a Vinohrady 
MČ Praha 3 - pozemek parc.č. 2639/119 v k.ú. Žižkov 
MČ Praha 5 - pozemky v k.ú. Košíře 
                    -  pozemky v k.ú. Hlubočepy 
MČ Praha 10 - pozemky v k.ú. Strašnice 

- areál ZŠ Hostýnská 
- pozemek parc.č. 2921/1 

                         - pozemek parc.č. 1284/1  
MČ Praha 12 - pozemek parc.č. 3331 v k.ú. Modřany 
MČ Praha 13 - pozemek parc.č. 1165/73 v k.ú. Stodůlky 

- pozemky parc.č. 1082/4,1082/5 a 1082/52 v k.ú.  
   Stodůlky 

MČ Praha 15 - pozemky veřejné zeleně v k.ú. Hostivař  

radní Klega  

37/2. 872 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 3 – pozemky v k.ú. Žižkov a Vinohrady 
MČ Praha 4 – pozemky v k.ú. Braník, Lhotka a Krč 
MČ Praha 8 – pozemky v k.ú. Kobylisy a Troja 

radní Klega  

38. 825 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 - pozemek parc.č. 1388/2 v k.ú. Nové Město a   
                       k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové  
                       organizace Muzeum hl.m. Prahy 
MČ Praha  6 - pozemky v k.ú. Ruzyně, Bubeneč, Břevnov, Dejvice  
                        a Vokovice   
MČ Praha - Dolní Chabry - pozemek parc.č. 533 v k.ú. Dolní  
                                            Chabry 
MČ Praha - Dolní Měcholupy – vodohospodářské stavby 

radní Klega  

39. 885 Problematika jízdného v městské hromadné dopravě člen ZHMP 
 Mgr. Karel  Fischer  

 

40. ÚST 
 

833 

Návrh  personálních změn ve výborech ZHMP 
 
Návrh na personální změnu ve výboru životního prostředí ZHMP 

předsedové výborů 
 
Ing.Petr Horák, 
předseda výboru 

 

41.   Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP                             

 
 
 
 
 
 
 
 



K   I N F O R M A C I 
 
 

1. 868 Informace o dopravních omezeních na území hl.m. Prahy radní Šteiner  

2. 857 Informace o uložených volných finančních rozpočtových 
prostředcích HMP k 30.6. a 31.7.2005 

nám. Hulinský  

3. 860 Informativní zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
Zastupitelstva hl.m. Prahy 

primátor hl.m. Prahy  

4. 879 Informace shrnující ke dni 30.6.2005 výsledky kontrol 
provozoven, ve kterých dochází k nákupu použitého zboží nebo 
zboží bez dokladu nabytí přijímání tohoto zboží do zástavy nebo 
zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy a následně 
realizovaná opatření 

nám. Blažek  

5. 869 Informace o přidělení grantů v oblasti životního prostředí v roce 
2005 

radní Gregar  

6. 448 Informace o udělení grantů v oblasti prevence kriminality v roce 
2005 

nám. Choděra  

 


