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

 
                31. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

                        které se koná dne  19. 9. 2013 od 9,00 hod. 
                       (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 20.9. 2013)          

__________________________________________________________________________ 
(Schváleno v Radě HMP dne 10.9.2013) 

 
  12,30 – 13,15 

Návrhy, připomínky a podněty občanů hl.m. Prahy 
  

  13,15 – 14,00 
Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP 

  

1 2043 k záměru odboru personálních a hospodářských činností MHMP na 
realizaci veřejné zakázky Dodávka vozidel pro Městskou policii a 
Magistrát hlavního města Prahy 

primátor hl.m. Prahy  

2 2000 k návrhu zadání Územního plánu hl.m.Prahy (Metropolitního 
plánu) 

primátor hl.m. Prahy + CD 

3 1878 k návrhu na zrušení usnesení ZHMP č. 21/13 ze dne 29.11.2012 
včetně jeho revokace usnesením ZHMP č. 23/2 ze dne 24.1.2013 
ve věci vydání celoměstsky významné změny I+II ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 1438/00 (Praha 12 - transformace areálu bývalého 
Modřanského cukrovaru. 

primátor hl.m. Prahy  

4 1879 k návrhu na vydání celoměstsky významné změny I+II ÚP SÚ 
hl.m. Prahy - Z 1438/00 (Praha 12 - transformace areálu bývalého 
Modřanského cukrovaru) 

primátor hl.m. Prahy  

5/1 1904 k návrhu celoměstsky významné změny III ÚP SÚ hl.m. Prahy –  
Z 2746/00 
(území hl.m. Prahy - aktualizace kategorií záplavového území 
Vltavy a Berounky na území hl. m. Prahy, aktualizace vymezení 
záplavového území a aktivní zóny na drobných vodních tocích) 

primátor hl.m. Prahy + CD 

5/2 1905 k návrhu celoměstsky významné změny III ÚP SÚ hl.m. Prahy – 
Z 2747/00 
(MČ Újezd, MČ Křeslice, MČ Benice, MČ Praha 22 - výstavba 
části přiváděcího vodovodního řadu DN 800, který je veden z 
vodojemu Jesenice II do jihovýchodní části Prahy) 

primátor hl.m. Prahy + CD 

5/3 1906 k návrhu celoměstsky významné změny III ÚP SÚ hl.m. Prahy – 
Z 2750/00 
(území hl.m. Prahy - vymezení veřejně prospěšných staveb 
stávajících retenčních nádrží a vodních děl) 

primátor hl.m. Prahy  

5/4 1907 k návrhu na vydání celoměstsky významných změn III ÚP SÚ 
hl.m. Prahy - Z 2746/00, Z 2747/00, Z 2750/00 

primátor hl..m. Prahy + CD 

5/5 1909 k návrhu zadání celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2756/00 (Praha 4 - Vybudování rekreačního centra) 

primátor hl.m. Prahy  

5/6 1910 k návrhu zadání celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2757/00 (Praha 4 -Sběrný dvůr Hodkovičky) 

primátor hl.m. Prahy  

5/7 1911 k návrhu zadání celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2758/00 (Praha - Kunratice, Praha 4 - Propojení 
Vídeňská - Dobronická) 

primátor hlm. Prahy  

5/8 1912 k návrhu zadání celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2759/00 (Praha 4 -Multifunkční centrum) 

primátor hl.m. Prahy  
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5/9 1913 k návrhu zadání celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2760/00 (Praha 5 - Golfové hřiště Motol) 

primátor hl.m. Prahy  

5/10 1914 k návrhu zadání celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2761/00 (Praha 5 - Areál oddechu Na Rovinách) 

primátor hl.m. Prahy  

5/11 1915 k návrhu zadání celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2762/00 (Praha 5 - Rozšíření ploch pro rekreaci) 

primátor hl.m. Prahy  

5/12 1916 k návrhu zadání celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2763/00 (Praha 5 - Sportovní hala) 

primátor hl.m. Prahy  

5/13 1917 k návrhu zadání celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2765/00 (Praha 5 - Obytná zástavba) 

primátor hl.m. Prahy  

5/14 1918 k návrhu zadání celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2766/00 (Praha 5 - Polyfunkční dům) 

primátor hl.m. Prahy  

5/15 1919 k návrhu zadání celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2767/00 (Praha 5 -Polyfunkční stavba) 

primátor hl.m. Prahy  

5/16 1920 k návrhu zadání celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2768/00 (Praha 5 - Polyfunkční výstavba) 

primátor hl.m. Prahy  

5/17 1921 k návrhu zadání celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2771/00 (Praha 5 - Přístav Smíchov  - stabilizace území) 

primátor hl.m. Prahy  

5/18 1922 k návrhu zadání celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2772/00 (Praha 5 -Smíchov - východ  -  odstranění 
VRÚ) 

primátor hl.m. Prahy  

5/19 1923 k návrhu zadání celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2773/00 (Praha 5 - Komunikace Na Pomezí) 

primátor hl.m. Prahy  

5/20 1924 k návrhu zadání celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2774/00 (Praha 6 - Park Hanspaulka - zeleň) 

primátor hl.m. Prahy  

5/21 1925 k návrhu zadání celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2775/00 (Praha 6 - Druhé dopravní připojení) 

primátor hl.m. Prahy  

5/22 1926 k návrhu zadání celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2776/00 (Praha 6 -Prověření funkčních ploch v oblasti 
terminálu Vokovice) 

primátor hl.m. Prahy  

5/23 1927 k návrhu zadání celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2777/00 (Praha 6 - Vítězné náměstí - zeleň) 

primátor hl.m. Prahy  

5/24 1928 k návrhu zadání celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2778/00 (Praha 6 - Šatovka - zdravotní zařízení) 

primátor hl.m. Prahy  

5/25 1931 k návrhu zadání celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2783/00 (Praha 6 -Bytová výstavba) 

primátor hl.m. Prahy  

5/26 1932 k návrhu zadání celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2784/00 (Praha - Suchdol, Praha 6, Praha - Nebušice, 
Praha - Přední Kopanina, Praha- Ďáblice, Praha - Březiněves, 
Praha - Dolní Chabry, Praha 8 - Upřesnění vymezení koridoru 
staveb č. 518 a 519 Pražského (silničního) okruhu) 

primátor hl.m. Prahy  

6 1862 
 

k návrhu na udělení grantů v oblasti prevence kriminality v roce 
2013 - II. kolo 

primátor hl.m. Prahy  

7 2040 k návrhu na poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy z 
finančních prostředků obdržených jako odvod z loterií dle ust. § 
41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách za 1. čtvrtletí roku 2013 

1.nám.Vávra  

8 1838 
 

k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
investiční dotace MČ Praha 14 

1.nám.Vávra  

9 1853 
. 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2013 v 
kap. 03 - doprava a v kap. 1016 § 6409 - neúčelová rezerva 

1.nám.Vávra  
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10 2012 k přijetí 2.tranše z úvěru od Evropské investiční banky "Finance 
Contract Prague Metro III -A 

1.nám.Vávra  

11 1982 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. pololetí 
2013 

1.nám.Vávra  

12 2032 k uzavření "Dohody o společném postupu" při realizaci záměru 
hl.m. Prahy navýšit akciový podíl hl.m. Prahy ve společnosti 
Pražská plynárenská, a.s. 

1.nám.Vávra  

13 1805 
 

k návrhu na schválení upravených stanov dobrovolného svazku 
obcí České dědictví UNESCO a zástupce hl. m. Prahy ve 
výkonném výboru dobrovolného svazku obcí České dědictví 
UNESCO 

nám.  Novotný  

14 1774 k návrhu revokace usnesení Zastupitelstva HMP č. 23/10 ze dne 
24. 1. 2013 k návrhu na udělení jednoletých grantů hl. m. Prahy v 
oblasti kultury a umění na rok 2013 

nám.  Novotný  

15 1762 k návrhu zřizovací listiny příspěvkové organizace Divadlo na 
Vinohradech 

nám.  Novotný  

16 1591 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 03 Doprava za účelem 
zajištění čištění komunikací 

nám. Nouza  

17/1 1835 k návrhu usnesení Rady HMP předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy 
ke schválení originární nabytí vlastnického práva k nemovitosti do 
majetku hl.m. Prahy 

nám. Nouza  

17/2 1844 k návrhu usnesení Rady HMP předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy 
ke schválení originární nabytí vlastnického práva k nemovitosti do 
majetku hl.m. Prahy 

nám. Nouza  

17/3 1850 
 

k návrhu usnesení Rady HMP předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy 
ke schválení originární nabytí vlastnického práva k nemovitosti do 
majetku hl.m. Prahy 

nám. Nouza  

17/4 1847 k návrhu usnesení Zastupitelstva HMP, kterým se schvaluje 
originární nabytí vlastnického práva k nemovitosti do majetku hl. 
m. Prahy 

nám. Nouza  

18/1 1998 k návrhu na snížení rozpočtu hl.m. Prahy v kapitole 0221 - 
Městská infrastruktura (OMI) a poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace MČ Praha - Dolní Počernice 

nám. Nouza  

18/2 1997 k návrhu na snížení rozpočtu hl.m. Prahy v kapitole 0221 - 
Městská infrastruktura (OMI) a poskytnutí účelové investiční 
dotace MČ Praha - Lipence 

nám. Nouza  

19 2011 k návrhu na navýšení neinvestiční dotace z poplatku za uložení 
odpadu na skládku Ďáblice městským částem Praha - Ďáblice a 
Praha - Březiněves 

nám. Nouza  

20/1 1233 
 

k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha 5, Drtinova 
3, v působnosti SMS MHMP 

radní Štvánová 
 

 

20/2 1581  k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Klánovice, Smržovská 
77 

radní Štvánová 
 

 

20/3 1488  k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 

radní Štvánová 
 

 

20/4 1747  k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 
300 

radní Štvánová 
 

 

20/5 1766 
 

k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola při psychiatrické léčebně, Praha 8, Ústavní 91 

radní Štvánová 
 

 

20/6 1525  
 

k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům 
dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4 v působnosti SMS 
MHMP 

radní Štvánová 
 

 

21 1808 
 

k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části 
Praha - Petrovice na vrub kapitoly 0461 rozpočtu hlavního města 
Prahy na rok 2013 

radní Štvánová 
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22 1830 
 
 

k návrhu na poskytnutí dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na 
rok 2013 z kapitoly 04 - Školství, mládež a sport pro MČ Praha 20 
a MČ Praha 21 

radní Štvánová 
 

 

23 1891 
 

k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 30/31 ze dne 20.6.2013 
k návrhu na udělení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže 
na rok 2013 

radní Štvánová 
 

 

24 2026 Odůvodnění veřejné zakázky na Základní a rozšířenou podporu 
oblasti Ekonomika na období 2014 - 2017 formou jednacího řízení 
bez uveřejnění 

radní Vorlíčková  

25/1 1834 
 
 

k prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů 

radní Vorlíčková  

25/2 1795  k prominutí penále za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů 

radní Vorlíčková  

25/3 1753 k prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů 

radní Vorlíčková  

26 1849 k návrhu na vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví 
místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a 
kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace 

radní Manhart  

27 1994 k návrhu prodeje bytových domů a zastavěných pozemků dle 
Pravidel postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, 
zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví 
hlavního města Prahy 

radní Dlouhý  

28/1 954 
 

k návrhu směny pozemku parc. č. 850/76 o výměře 1202 m2, 
pozemku parc. č. 850/77 o výměře 5396 m2, pozemku parc. č. 
850/78 o výměře 9211 m2 a pozemku parc. č. 850/79 o výměře 
1460 m2 v k.ú. Kolovraty ve vlastnictví P-holding, s.r.o. za 
pozemek parc. č. 201/12 o výměře 7337 m2 v k.ú. Černý Most ve 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vašíček  

28/2 1339  
 
 
 

k návrhu směny pozemku parc.č. 3118/96 o výměře 499 m2 v k.ú. 
Strašnice a pozemků parc.č. 225/2 o výměře 110 m2, parc.č. 
1349/2 o výměře 170 m2 a parc.č. 1365/7 o výměře 620 m2 v k.ú. 
Prosek ve vlastnictví Římskokatolické farnosti u kostela Panny 
Marie Královny Míru Praha - Lhotka za pozemky parc.č. 1886/1 o 
výměře 1152 m2, parc.č. 1886/2 o výměře 69 m2 a část pozemku 
parc.č. 1887/1 o výměře 63 m2 v k.ú. Lhotka ve vlastnictví hl.m. 
Prahy 

radní Vašíček  

28/3 1730 k návrhu na směnu části pozemku parc. č. 1282/3 o výměře 2 m2 v 
k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví Blanky Bláhové, za část pozemku 
parc. č. 1687 o výměře 29 m2 v k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví 
hl.m. Prahy 

radní Vašíček  

28/4 1664 k návrhu směny části pozemku parc.č. 3477/330 o výměře 23 m2 v 
k.ú. Břevnov ve vlastnictví Domova svaté Rodiny za pozemek 
parc.č. 3477/331 o výměře 18 m2 v k.ú. Břevnov ve vlastnictví 
hl.m. Prahy 

radní Vašíček  

29 1623  k návrhu na schválení dohody o vyplacení zastavené nemovitosti - 
budovy č.p. 1592 na pozemku parc. č. 2007/3  k.ú. Dejvice 

radní Vašíček  

30/1 1742 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Štěrboholy a k.ú. Horní 
Počernice z vlastnictví právnické osoby do vlastnictví hl. mn. 
Prahy 

radní Vašíček  

30/2 1886  k návrhu na úplatné nabytí pozemku v k.ú. Nové Město z 
vlastnictví právnické osoby do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vašíček  

30/3 1644 
. 

k návrhu na úplatné nabytí id. 1/16 pozemků parc. č. 192/1, 192/2, 
192/5, 192/6, 187/4, 188, 191/14, 193, 1132/3, 1371/9, 1372/14, 
1372/15, 1372/16 a 1372/17 vše k.ú. Prosek z vlastnictví George 
Porgese do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vašíček  
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30/4 1592 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 4467/3, 4540/8, 585/7, 
585/19 a 688/1 vše k.ú. Strašnice z podílového spoluvlastnictví 
Mgr. Oleny Kotíkové (id. 2/16) do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vašíček  

31 1872  
 

k návrhu na úplatné nabytí veřejné kanalizační stoky a veřejného 
vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 2885/22, 2885/16, 4969 
k.ú. Smíchov, z vlastnictví společnosti Immo Future 6 - Crossing 
Point Smíchov s.r.o. se sídlem Praha 1, Václavské nám. 11,  IČO: 
62414950, do vlastnictví hlavního města Prahy a přijetí finančního 
daru od společnosti Immo Future 6 - Crossing Point Smíchov s.r.o.  
se sídlem Praha 1, Václavské nám. 11, IČO: 62414950 

radní Vašíček  

32 1019 
 

k návrhu na úplatné nabytí splaškové kanalizační stoky DN 300 v 
k.ú. Modřany, z vlastnictví společnosti Modřanský háj s.r.o. se 
sídlem Bucharova 2641/14, Praha 5, IČO: 28460863, do 
vlastnictví hlavního města Prahy a přijetí finančního daru od 
společnosti Modřanský háj s.r.o. se sídlem Bucharova 2641/14, 
Praha 5, IČO: 28460863 
 

radní Vašíček  

33 2014 K návrhu 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-Štěrboholy (budova bez č. pop. s pozemky v k.ú. 
Štěrboholy) 

- Praha-Zličín (pozemky pod komun ikacemi v k.ú. Sobín) 
- Praha 4 (pozemky v k.ú. Lhotka) 
- Praha 5 a Praha 12 (místní komunikace a stavby 

komunikací v k.ú. Smíchov, Radlice a Modřany) 
- Křeslice (pozemek v k.ú. Křeslice) 
- Praha 10 (pozemky zeleně v k.ú. Strašnice) 

 radní Vašíček  

34 2025 k návrhu 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, odejmutí 
správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části  
-  Praha 3 (pozemky pod komunikacemi v k.ú. Vinohrady a 
                 Žižkov) 
-  Praha 14 (podíly pozemků pod komunikacemi v k.ú. Černý 
    Most) 
-  Praha 3 (pozemek parc. č. 63 v k.ú. Hrdlořezy) 
-  Praha 17 (stavba veřejného osvětlení v k.ú. Řepy) 
-  Praha 5, Praha - Slivenec a Praha - Velká Chuchle (pozemky 
    v k.ú. Hlubočepy, Jinonice, Motol, Slivenec a Velká Chuchle) 
-  Praha 5-veřejné osvětlení lávky pro pěší 
 

radní Vašíček  

35/1 1616 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 543/1 o výměře 
174 m2 k.ú. Kobylisy 

radní Vašíček  

35/2 1663  k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 596 o výměře 
774 m2 k.ú. Troja 

radní Vašíček  

35/3 1790  k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 37/1 o výměře 
408 m2 v k.ú. Čimice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
Radoslava Liemanna 

radní Vašíček  

35/4 1615 k návrhu úplatného převodu části pozemku parc. č. 1515/1 k.ú. 
Dolní Počernice o výměře 46 m2 

radní Vašíček  

35/5 1829 k návrhu na úplatný převod části pozemku  parc.č. 580/53 a 
pozemku parc.č. 580/121 o celkové výměře 56 m2 v k. ú. Kamýk , 
obec Praha z vlastnictví hl. m. Prahy do  SJM Jiřího Hanka a Jiřiny 
Hankové 

radní Vašíček  
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35/6 1574 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 1558/1 o 
výměře 165 m2 v k. ú. Bubeneč z vlastnictví hl. m. Prahy do 
vlastnictví pana Petra Dolejše 

radní Vašíček  

35/7 1714 K návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 1925/21 o výměře 7 
m2 a parc. č. 1925/24 o výměře 5 m2, oba v k.ú. Vysočany z 
vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví společnosti Best Properties 
South, a.s. 

radní Vašíček  

35/8 1630 
 

k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 3822 o výměře 183 
m2 a parc. č. 3824 o výměře 
209 m2 k.ú. Libeň 

radní Vašíček  

35/9 1667  k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2455/15 v k.ú. Nové 
Město o výměře 1 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového 
spoluvlastnictví paní Aleny Křížové, pana Antonína Kříže a pana 
Michala Kříže 

radní Vašíček  

35/10 1980 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 794 o výměře 18 m2 
a pozemku parc.č. 795 o výměře 862 m2, oba v k.ú. Kunratice z 
vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti SCHOELLER 
INSTRUMENTS, s.r.o., IČO: 250 65 939 

radní Vašíček  

35/11 1764 
 

k návrhu na úplatný převod  pozemku parc. č. 1013/3 o výměře 
649 m2 v k.ú. Kunratice z vlastnictví hl.m. Prahy do SJM Mgr. 
Martina Špaňára a MUDr. Ivy Špaňárové 

radní Vašíček  

35/12 1783 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2621/140 o výměře 
69 m2 a parc. č. 2621/141 o výměře 18 m2 k.ú. Kobylisy 

radní Vašíček  

35/13 1750 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 484 o výměře 61 m2 
v k.ú. Krč z vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví 
společnosti NMS, a.s., IČO. 28161173 

radní Vašíček  

35/14 1657 k návrhu na bezúplatný převod komunikace, pozemků, opěrných 
zdí a cyklostezek v k.ú. Bubeneč z vlastnictví společnosti 
bytybubeneč.cz s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 

radní Vašíček  

36 1505 
 

k úplatnému převodu dešťového kanalizačního řadu na pozemku 
parc. č. 873/167 v k.ú. Kamýk, z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví společnosti CENTRAL GROUP Kamýk a.s 

radní Vašíček  

37/1 1071 
 

k návrhu na bezúplatný převod pozemku v k.ú. Michle z 
vlastnictví společnosti GEOSAN ETA s.r.o. do vlastnictví hl.m. 
Prahy 

radní Vašíček  

37/2 1864  k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Dejvice, Dolní 
Počernice, Hloubětín, Hlubočepy, Horní Počernice a Hostavice z 
vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu 
pro Státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hlavního 
města Prahy 

radní Vašíček  

37/3 1865  k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Jinonice, Kobylisy, 
Křeslice, Kunratice, Lipence a Petrovice z vlastnictví České 
republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní 
statek hl.m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hlavního města 
Prahy 

radní Vašíček  

37/4 1866  k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Modřany, Řepy, 
Slivenec, Strašnice, Šeberov, Štěrboholy, Újezd u Průhonic, 
Záběhlice a Zbraslav z vlastnictví České republiky s právem 
hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl.m. Prahy "v 
likvidaci" do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Vašíček  

37/5 1867  k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Ďáblice, Dolní 
Chabry, Dolní Měcholupy, Hloubětín, Kobylisy, Lhotka a Lipence 
z vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s majetkem 
státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví hlavního města 
Prahy dle § 7 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb. 

radní Vašíček  
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37/6 1868 
 

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Michle, Nedvězí u 
Říčan, Pitkovice, Třebonice, Vinoř, Záběhlice a Zbraslav z 
vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s majetkem 
státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví hlavního města 
Prahy dle §7 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb. 
 

radní Vašíček  

37/7 1875  k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Břevnov, Čimice, 
Dejvice, Horní Počernice, Libuš, Lipence, Nebušice, Šeberov, 
Štěrboholy, Třebonice a Uhříněves z vlastnictví České republiky 
příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad 
do vlastnictví hlavního města Prahy dle § 7 odst. 2 zákona č. 
503/2012 Sb 

radní Vašíček  

37/8 1815  
 

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č.883 o výměře 2503 
m2 v k.ú. Hostavice z vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
Praha 2 do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vašíček  

37/9 1819  k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2057/3 o výměře 
3696 m2 v k.ú. Střešovice z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vašíček  

37/10 1831  k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 652/95 o výměře 
281 m2 v k.ú. Letňany z vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
Praha 2 do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vašíček  

37/11 1833  k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1351/1 o výměře 
16 m2 , parc. č. 1353/2 o výměře 78 m2 v k.ú. Dubeč z vlastnictví 
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se 
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví hl.m. 
Prahy 

radní Vašíček  

37/12 1697 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 1117/14, parc.č. 
1343/4, parc.č. 1344/2, parc.č. 1344/4, parc.č. 1344/6, parc.č. 
1344/7, parc.č. 1348/2, parc.č. 1351/7, parc.č. 1351/9, parc.č. 
1351/11, parc.č. 1351/12 a parc.č. 1352/1, parc.č. 1352/4, parc.č. 
1352/5 a parc.č. 1356/5 v k.ú. Hostivice z vlastnictví České 
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 697 97 111, se 
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví hl.m. 
Prahy 

radní Vašíček  

37/13 1895 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 2581/12 ost. 
plocha,jiná plocha o výměře 91 m2 v k.ú. Hostivař z vlastnictví 
ČR -  právo hospodaření s majetkem státu Československé 
automobilové opravny Praha, státní podnik "v likvidaci", do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Vašíček  

37/14 1893 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků, komunikací včetně 
chodníků, dopravního značení, odvodnění, dešťových vpustí a 
veřejného osvětlení v k.ú. Střížkov a Letňany do vlastnictví hl.m. 
Prahy 

radní Vašíček  

37/15 1648 k návrhu na bezúplatné nabytí spojovacího chodníku a 
bezpečnostního zábradlí v k.ú. Horní Měcholupy  z vlastnictví paní 
Mgr. Kripnerové Marie do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vašíček  

38/1 1699 k návrhu na bezúplatné nabytí vodovodního řadu DN 100 v k.ú. 
Troja z vlastnictví investorů pana MUDr. Aloise Kapounka a paní 
PhDr. Lenky Kapounkové do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vašíček  

38/2 1646 k návrhu na bezúplatné nabytí vodovodního řadu a splaškové 
kanalizační stoky v k.ú. Uhříněves z vlastnictví společnosti JRD 
s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vašíček  
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38/3 1707 k návrhu na bezúplatné nabytí vodovodního řadu a splaškové 
kanalizační stoky v k.ú. Ďáblice z vlastnictví investora pana Ing. 
Davida Bartoše do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vašíček  

39/1 1703 k návrhu na bezúplatné nabytí vodního díla v k.ú. Dolní Chabry 
z vlastnictví společnosti CHABRY Development, s.r.o. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vašíček  

39/2 1710 k návrhu na bezúplatné nabytí vodních děl v k.ú. Střížkov a k.ú. 
Leňany z vlastnictví společnosti Sdružení Střížkov-Prosek za 
podporu bydlení a ekologii, o.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vašíček  

39/3 1701 k návrhu na bezúplatné nabytí vodních děl v k.ú. Čakovice 
z vlastnictví společnosti HD Investment s.r.o. do vlastnictví hl.m. 
Prahy 

radní Vašíček  

39/4 1723 k návrhu na bezúplatné nabytí vodních děl v k.ú. Háje z vlastnictví 
společnosti Skanska a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vašíček  

40 1547 k návrhu na bezúplatné nabytí technického zhodnocení v k.ú. 
Michle z vlastnictví spol. Pankrác, a.s. a spol. Vivus Pankrác s.r.o. 
do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vašíček  

41 2058 k návrhu na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví 
k pozemkům zapsaným na LV 1556 pro k.ú. Michle a LV 1153 a 
435 pro k.ú. Nusle 

radní Vašíček  

 
 
K     I N F O R M A C I 

 

1 2046 K informativní zprávě o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
Zastupitelstva hl. m. Prahy 

primátor hl. m. Prahy  

2 2039 Informace o významných dopravních omezeních na hlavních 
komunikacích v Praze 

nám. Nouza  

3 2035 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2013 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT k návrhu na 
úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2013 u škol a 
školských zařízení kraje Hlavní město Praha.  
 

radní Štvánová 
 

 

4 2015 Zpráva o činnosti Výboru pro územní rozvoj ZHMP za 1. pololetí 
2013 

předseda výboru pro 
územní rozvoj 
F.Adámek 

 

5 2045 Zpráva o činnosti Výboru pro informatiku, evropské fondy ZHMP 
za 1. Pololetí roku 2013 

předseda výboru pro 
informatiku a evropské 
fondy O. Pecha 

 

 


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

