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                         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 
 

18.   zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 19.6.2008 

                                        (odsouhlaseno Radou HMP dne 17.6.2008) 
 
 
1/1. 874 Opatření v oblasti financování pražské kultury a grantové politiky 

hl. m. Prahy 
radní Richter  

1/2. 883 Za Prahu kulturní radní Richter  

1/3. 875 Návrh občanů k projednání – Chceme Prahu kulturní radní Richter  

2. 752 Zpráva o plnění rozpočtu hl.m. Prahy a vyúčtování výsledků 
hospodaření hl.m. Prahy za rok 2007 – závěrečný účet 

primátor hl.m. Prahy  

3. 838 Návrh na úpravu rozpočtových příjmů hl. m. Prahy související s 
daní z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2007 a 
vratce podílu na daňové povinnosti hl. m. Prahy městským částem 
hl. m. Prahy formou neinvestiční dotace 

primátor hl.m. Prahy  

4/1. 869 Návrh na poskytnutí  dotací městským částem hlavního města 
Prahy z kapitoly 1016 rozpočtu hlavního města Prahy - rezervy pro 
městské části 

primátor hl.m. Prahy  

4/2. 903 Návrh na zřízení "Nadačního fondu Cesta ke vzdělání" primátor hl.m. Prahy  

5. 900 Návrh na poskytnutí finančních prostředků na veřejně prospěšné 
účely od provozovatele kasina CEC Praha a.s., Pobřežní 8, Praha 1 

primátor hl.m. Prahy  

6. 858 Návrh na předfinancování projektu CZ.2.16/1.1.00/21003 - 
Tramvajová trať Radlická v rámci kapitoly 03 Doprava 

primátor hl.m. Prahy  

7. 861 Návrh na navýšení rozpočtu finančních zdrojů a výdajů vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2008 

primátor hl.m. Prahy  

8. 860 Návrh na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2008 o investiční a neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva pro místní rozvoj určené na OP Praha 
Konkurenceschopnost a OP Praha Adaptabilita 

primátor hl.m. Prahy  

9. 856 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města 
Prahy v roce 2007 

primátor hl.m. Prahy  

10. 854 Návrh Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy na 
období 2008 až 2012 

primátor hl.m. Prahy  

11. 855 Akční plán protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 
2008 - 2009 

primátor hl.m. Prahy  

12. 857 Návrh na založení obecně prospěšné společnosti Pražské centrum 
primární prevence o.p.s. 

primátor hl.m. Prahy  

13. 903 Bod 13. je předřazen za bod 4/1. jako bod 4/2.   

14. 824 Návrh na přidělení grantů v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 
2008 v programech II/2 a V/2 

primátor hl.m. Prahy  

15/1. 898 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
42/1999 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících opatřeních k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku při užívání pyrotechnických 
předmětů 

nám. Blažek  

15/2. 897 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zakazuje požívání 
alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích 

nám. Blažek  
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16. 810 Návrh na výmaz podniku Pražská stavební obnova, státní podnik, se 
sídlem Praha 1, Dušní 3, IČ : 00500941 z obchodního rejstříku z 
důvodu ukončení jeho činnosti bez likvidace ke dni 30.6.2008 

nám. Blažek  

17. 830 Návrh na volbu přísedících Městského soudu v Praze nám. Blažek  
18/1. 775 Návrh na poskytnutí  účelové investiční a neinvestiční dotace 

městským částem z grantů "Prevence kriminality 2008" 
nám. Blažek  

18/2. 899 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ na provoz 
Sborů dobrovolných hasičů 

nám. Blažek  

19. 818 Návrh na schválení úplatného nabytí pozemků do vlastnictví 
hlavního města Prahy dle zákona č.95/1999 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 

nám. Blažek  

20/1. 819 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví k pozemkům v k.ú. Břevnov 
a Strašnice z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s 
majetkem státu pro Státní statek hl. m. Prahy "v likvidaci" do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

nám. Blažek  

20/2. 853 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Dejvice  z vlastnictví 
ČR - Pražská kanalizace a vodní toky st. podnik v "likvidaci"  do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

nám. Blažek  

20/3. 859 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví k pozemkům v k.ú. Libeň z 
vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s majetkem státu 
pro Ministerstvo financí do vlastnictví hlavního města Prahy 

nám. Blažek  

21/1. 889 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 13, Praha 19, Praha – Lipence, Praha – Řeporyje,  
  Praha 17, Praha – Satalice a Praha – Zličín (požární automobily)                                                                     

nám. Blažek  

21/2. 901 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  11 (komponenty zařízení Městského kamerového 
                           systému hl.m. Prahy) 

nám. Blažek  

22. 868 Návrh projektu urbanistického rozvoje území Rohanského ostrova 
spojeného s pronájmem a následným prodejem pozemků 

nám. Klega  

23/1. 865 Návrh na úplatný převod budovy č.p. 203, stojící na pozemku č. 
parc. 2973/1 a pozemku č. parc. 2973/1, zastavěná plocha o výměře 
633 m2, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním 
úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na 
listu vlastnictví č. 2838 pro obec Praha a katastrální území Smíchov 
včetně všech součástí a příslušenství převáděné nemovitosti, 
společnosti EXCHANGE s.r.o., IČ : 25777726 

nám. Klega  

23/2. 891 Návrh úplatného převodu  budovy č.p. 500, ul. Dukelských hrdinů 
č.or.25, Praha 7 na pozemku parc.č. 2067/1 včetně pozemku parc.č. 
2067/1 o výměře 817 m2  a staveb specifikovaných ve znaleckém 
posudku č.ZU-477/2008 vše k.ú. Holešovice z vlastnictví 
hl.m.Prahy do vlastnictví Ing. Zdeňka Sedláčka  

nám. Klega  

23/3. 753 Návrh úplatného převodu části pozemku parc. č. 1825/6 k.ú. 
Vysočany o výměře 318 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví 
společnosti EKOSYSTEM spol. s r.o., IČ: 448 51 804, se sídlem 
Praha 9, Podkovářská 6 

nám. Klega  
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23/4. 798 Návrh na úplatný převod části pozemku parc. č. 2923/10 v k. ú. 
Braník o výměře 206 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví 
společnosti B.H.S. BOHEMIA a.s., části pozemku parc. č. 2923/10 
v k. ú. Braník o výměře 173 m2, pozemku parc. č. 2923/12 v k. ú. 
Braník o výměře 23 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do SJM manželů 
Štefkových, pozemku parc. č. 2923/16 v k. ú. Braník o výměře 37 
m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví pana Jana Pragera a 
pozemku parc. č. 2923/15 v k. ú. Braník o výměře 27 m2 z 
vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví paní Ivany Joštové 

nám. Klega  

23/5. 657 Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku, parc. č. 
4205/21 o výměře 186 m2 v k.ú. Smíchov z vlastnictví hl.m. Prahy 
do vlastnictví společnosti J.P.W., s.r.o., IČ: 261 18 289 

nám. Klega  

23/6. 767 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 2665/201 o výměře 142 
m2, k.ú. Kyje z vlastnictví hl.m. Prahy do SJM paní Světlušky 
Elhotové a pana MVDr. Vojtěcha Elhoty, oba bytem Bajgarova 
1165, Praha 9, PSČ 19800 

nám. Klega  

23/7. 766 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 1637/17 o výměře 14 
m2 v k.ú. Hloubětín z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
společnosti PREdistribuce, a.s., IČ 273 76 516 

nám. Klega  

24. 892 Návrh Ministerstva financí ČR na bezúplatný převod vlastnictví 
pozemků v k.ú. Petrovice, Strašnice, Zličín, Braník, Veleslavín, 
Michle, Smíchov, Vokovice, Dejvice a Karlín z vlastnictví České 
republiky do vlastnictví hlavního města Prahy 

nám. Klega  

25/1. 749 Návrh na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2520/5 v k.ú. Hostivař z 
vlastnictví Zdeňka Gaubeho do vlastnictví hl. m. Prahy pro účel 
realizace stavby č. 7499 TV Dolní Měcholupy, etapa 0002 Za 
Kovárnou 

nám. Klega  

25/2. 241 Návrh na úplatné nabytí části pozemku parc.č. 994/1 k.ú. Ruzyně o 
výměře 132 m2 z vlastnictví Marka Šátky  do vlastnictví hl.m. 
Prahy pro realizaci stavby č. 0117 TV Zbuzanská 

nám. Klega   

25/3. 896 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví veřejného osvětlení, přisvětlení 
přechodů, světelného signalizačního zařízení, komunikací, veřejné 
kanalizace a veřejných vodovodních řadů v k.ú. Hostivař z 
vlastnictví společnosti Košík Development s.r.o. se sídlem 
Přemyslovská 2845/43, Praha 3, IČ 27387747 do vlastnictví 
hlavního města Prahy za smluvní cenu ve výši 20.000,- Kč a 
bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Hostivař 

nám. Klega   

26. 826 Návrh směny části pozemku parc. č. 1228/1 o výměře 3 m2 v k.ú. 
Libeň, ve spoluvlastnictví manželů Ing. Richarda a Ing. Hany 
Hübnerových, bytem Na Okrouhlíku 1565/21, 182 00, Praha 8, za 
část pozemku parc. č. 3786/1 o výměře 38 m2;  část pozemku parc. 
č. 1227/51 o výměře 49 m2 a část pozemku parc. č. 1184/1 o 
výměře 37 m2, všechny v k.ú. Libeň, ve vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Klega  

27. 777 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 9/50 ze dne 20. 9. 2007 - k 
návrhu na schválení úplatného nabytí spoluvlastnického podílu a 
bezúplatného nabytí pozemků na stavbě č. 0176 "TI pro 23 b.j. 
Koloděje, Záhornická" do vlastnictví hl. m. Prahy 

nám. Klega  

28. 887 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, Praha 14 a Praha – Zličín  (pozemky v k.ú. Malá  
                         Strana, pozemky v k.ú. Hloubětín, pozemek v k.ú.    
                         Zličín a  pozemek v k.ú. Sobín)   
- MČ Praha  14 (pozemky v k.ú. Černý Most)  

nám. Klega  
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29. 888 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, odejmutí správy 
svěřených věcí z vlastnictví hl.m. Prahy 
- MČ Praha 6 (pozemky v k.ú. Dejvice a Hradčany zastavěné  
                        komunikační stavbou)) 

nám. Klega  

30. 870 
 

Návrh na schválení projektů v rámci 1. Výzvy Operačního 
programu Praha - Konkurenceschopnost - oblast podpory 1.1 
Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy 

nám. Reedová  

31. 834 Návrh na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy v souvislosti s postupem 
realizace projektu financovaného z Jednotného programového 
dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 - hl. m. Praha 

nám. Reedová  

32. 820 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace městským částem 
hlavního města Prahy z  kap.04 - Školství, mládež a samospráva na 
rok 2008 - integrace žáků 

nám. Kousalíková  

33/1. 664 Návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací v 
působnosti SMT MHMP zřizovaných hl. m. Prahou 

nám. Kousalíková  

33/2. 793 Návrh změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v 
působnosti SMT MHMP 

nám. Kousalíková  

33/3. 663 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Hotelová 
škola, Praha 10, Vršovická 43 

nám. Kousalíková  

34. 867 Návrh na vydání změny Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m.Prahy 

radní Langmajer + CD 
+dodatek 

35. 797 Návrh na udělení grantů hlavního města Prahy v sociální oblasti  
pro rok 2008 - I. a II. program 

radní Janeček  

36. 851 Návrh na uvolnění finančních prostředků z kapitoly 0148 - rozvoj 
obce formou účelové investiční dotace městské části Praha 11 

radní Janeček  

37. 895 Návrh na úplatné nabytí spoluvlastnictví pozemků v k.ú. Jinonice, 
vlastnictví pozemků v k.ú. Dejvice, Strašnice z vlastnictví ČR - s 
právem hospodaření s majetkem státu SPT TELECOM, s.p. v 
likvidaci, se sídlem Olšanská 55/5, Praha - Žižkov, IČ : 47114991 
do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Janeček  

38. 864 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemků v k.ú. Dolní 
Chabry a Kobylisy ve vlastnictví ČR - s příslušností hospodaření 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 565/56, Praha 
4 do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Janeček  

39/1. 723 Návrh na schválení vypořádání práva stavby formou úplatného 
převodu vlastnictví pozemků č. parc. 2557/80 o výměře 98 m2, pod 
stavbou rodinného domu a č. parc. 2557/5 o výměře 544 m2 , 
plochy funkčně příslušné, zahrady, oba v k.ú. Břevnov z vlastnictví 
hl. m. Prahy , do vlastnictví Mgr. Vlasty Blechové, bytem Rašínovo 
nábř. 1571/62, Praha 2 

radní Janeček  

39/2. 741 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 
- převod zastavěných pozemků parc. č. 449/37 o výměře 262 m2, č.   
449/38 o výměře 211 m2, č. 449/39 o výměře 153 m2 a č. 449/40 o 
výměře 95 m2 a dále souvisejícího pozemku parc. č. 449/117 o 
výměře 487 m2, vše v k.ú. Háje, do podílového spoluvlastnictví 
vlastníků bytů, nebytových prostor a společných částí staveb na 
pozemcích situovaných 
 
 
 
 

radní Janeček  
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Příloha č. 2 
- převod pozemku parc.č. 906/5 (326 m2) zastavěného stavbou 
technického vybavení – kotelnou č.p. 9995 a pozemků souvisejících 
parc. č. 906/41 (835 m2) a 906/54 (46 m2) vše v k.ú. Podolí 
z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví Bytového družstva 
Klaudiánka, se sídlem Pod Klaudiánkou 1019/9, Praha 4 – Podolí 
   
Příloha č. 3 
- převod pozemků parc.č. 1955/3 (26 m2), 1953/3 (9 m2), 906/55 
(49 m2) a 906/56 (249 m2) souvisejících s objektem nadzemních 
garáží na pozemku parc. č. 906/9 a tvořící s ním jeden funkční celek 
vše v k.ú. Podolí z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví 
Společenství vlastníků jednotek patrových garáží v ulici Pod 
Klaudiánkou se sídlem U Kublova 20, Praha 4 – Podolí   

40. 794 Návrh na navýšení neinvestiční dotace z poplatku za ukládání 
odpadu na skládku Ďáblice městským částem Praha - Ďáblice a 
Praha - Březiněves o inflaci roku 2007 

radní Štěpánek  

41. 886 Návrh na úplatné nabytí pozemků určených k plnění funkcí lesa 
parc.č. 1895/1, 2398/1 v k.ú. Hostivař o celkové výměře 5 844 m2 z 
podílového spoluvlastnictví paní Ing. arch. Ludmily Jelaniové a 
pana Václava Blažka do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Štěpánek  

42. 872 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, svěření správy 
věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 6 
(budova č.pop. 1108 s pozemky parc.č. 1318/2 a 1318/3 v k.ú. 
Bubeneč) 

radní Pešák  

43. 878 Návrh na úplatné nabytí nemovitostí z vlastnictví České republiky  -   
do vlastnictví hl. m.. Prahy, pro účel realizace stavby Městského 
okruhu č. 9515  Myslbekova - Prašný most 

radní Šteiner  

44. 877 Návrh na přijetí účelového investičního i neinvestičního transferu 
ze SFDI na financování oprav a modernizace průjezdních úseků 
silnic a dálnic pro Technickou správu komunikací hl. Prahy a 
k návrhu na zvýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2008 o 
tento transfer 

radní Šteiner  

45.  Návrh personálních změn ve výborech ZHMP předsedové výborů  
46.  Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP         

 
K    I N F O R M A C I 
1. 839 Informace o významných dopravních omezeních na hlavních 

komunikacích v Praze 
radní Šteiner  

2. 791 Informace k návrhu Zásad, Harmonogramu a Metodiky pro 
sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2009, 
střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2014 a dlouhodobého 
rozpočtového výhledu investičních akcí do roku 2019 

primátor hl.m. Prahy  

3. 802 Informace o Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. 
čtvrtletí 2008 

primátor hl.m. Prahy  

4. 825 Informace o udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti sportu a 
tělovýchovy na rok 2008 v programech II/2 a V/2 

primátor hl.m. Prahy  

5. 776 Informace o udělení II. kola grantů prevence kriminality na rok 208 nám. Blažek  
6. 890 Informace o doplnění zásad pro zřizování zón placeného stání na 

území hlavního města Prahy 
nám. Blažek  

7. 894 Informace o přidělení grantů v oblasti životního prostředí v roce 
2008 

radní Štěpánek  
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