
 

                        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 
 

12.  zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 13.12.2007 

___________________________________________________ 

(odsouhlaseno Radou HMP dne 11.12.2007) 

 

 

1/1. 484 Návrh na navýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2007 o 
přijaté investiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva pro 
místní rozvoj určené na projekt financovaný v rámci JPD 2 

primátor hl.m. Prahy 

1/2. 433 Návrh na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2007 v kapitole 0329-Doprava z úspory hospodaření za rok 2006 

primátor hl.m. Prahy 

2. 486 Návrh na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v souvislosti s  
vratkami  půjček MČ, poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy na 
částečné krytí akcí financovaných v rámci JPD 2 

primátor hl.m. Prahy 

3. 539 Návrh na změnu účelu a charakteru části poskytnuté účelové 
investiční dotace MČ Praha - Lochkov na akci MŠ - výměna 
podlahové krytiny 

primátor hl.m. Prahy 

4/1. 406 Návrh o aktuálních ratingových ohodnoceních hl.m.Prahy 
agenturami Standard & Poor´s a Moody´s - listopad 2007 

primátor hl.m. Prahy 

4/2. 469 Návrh Pravidel pro finanční vypořádání hlavní činnosti 
příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou a 
Pravidel doplňkové činnosti příspěvkových organizací zřízených 
hlavním městem Prahou na rok 2008 a k návrhu na zřízení fondu 
Finančního vypořádání příspěvkových organizací hlavního města 
Prahy 

primátor hl.m. Prahy 

5. 439 Návrh obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o aktualizaci 
cenové mapy stavebních pozemků na území hl. m. Prahy  

nám. Blažek 

6/1. 511 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví místa a čas, na 
kterých lze provozovat výherní hrací přístroje 

nám. Blažek 

6/2. 444 Návrh obecně závazné vyhlášky na ochranu veřejného pořádku v 
souvislosti s nabízením sexuálních služeb a na zrušení vyhlášky  
č. 2/1993 Sb.hl.m.Prahy na ochranu veřejného pořádku v souvislosti 
s nabízením sexuálních služeb 

nám. Blažek 

7/1. 506 Návrh na volbu přísedících Městského soudu v Praze nám. Blažek 
7/2. 477 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví k pozemkům v k.ú. Újezd 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 

nám. Blažek 

8. 533 Návrh směny pozemku  parc. č. 3122/2 o výměře 163 m2, v k.ú. 
Nusle, ve vlastnictví ČR - Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, 
Přípotoční 300/12, Praha 10, za pozemek parc. č. 3122/3 o výměře 
175  m2, v k.ú. Nusle, ve vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Klega 

9. 505 Návrh na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2007 o neinvestiční transfer z MŠMT pro školy soukromého 
školství na území hlavního města Prahy 

nám. Kousalíková 



10/1. 538 Návrh Pravidel pro zadávání veřejných zakázek škol a školských 
zařízení - příspěvkových organizací zřízených hlavním městem 
Prahou a k návrhu změn zřizovacích listin příspěvkových 
organizací zřízených hlavním městem Prahou v působnosti odboru 
SMT MHMP  

nám. Kousalíková 

10/2. 438 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní 
škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, 
Moskevská 29 

nám. Kousalíková 

10/3 383 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední 
škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, 
Praha 5, Výmolova 169 

nám. Kousalíková 

11. 437 Návrh na uzavření dohod o splátkách o úhradě dlužného nájemného 
a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu včetně poplatků z 
prodlení s nájemci bytů ve vlastnictví hl. m. Prahy 

radní Janeček 

12. 418 Návrh na schválení vypořádání práva stavby formou úplatného 
převodu vlastnictví pozemků č. parc. 2557/83 o výměře 123 m2 , 
pod stavbou rodinného domu a č. parc. 2557/8 o výměře 770 m2 
plochy funkčně příslušné, zahrady, oba v k.ú. Břevnov do 
spoluvlastnictví  Milana Vondráčka st., bytem Slezanů 214/20, 
Praha 6, Milana Vondráčka ml., bytem Líšnická 974/3, Praha 5 a 
Tomáše Vondráčka, bytem Slezanů 214/20, Praha 6   

radní Janeček 

13. 380 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 pozemků parc. č. 2589/1, 2588/2, 2587/1, 2587/2, 2586/1,  
2586/2, zast. plocha a části souvisejících pozemků parc. č. 2585/12,  
2585/20, 2585/25, 2585/1 a 2585/15 vše k.ú. Strašnice  z vlastnictví 
hl.m. Prahy  do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů a 
společných částí staveb 

radní Janeček 

14. 529 Návrh úplatného nabytí  pozemku parc. č. 4168/6 v k.ú. Dejvice z 
vlastnictví ČR - Výzkumného ústavu vodohospodářského 
T.G.Masaryka, veřejné výzkumné instituce do vlastnictví 
hl.m.Prahy pro účel majetkoprávního vypořádání stavby Podbabská 
- Roztocká 

radní Šteiner 

15/1. 394 Návrh revokace usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 23/18 ze dne 
12.12.1996  ve znění usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 40/08 
ze dne 14.9.2007 v části "Příloha č. 1" k návrhu na schválení 
nemovitých věcí, které jsou nabývány do vlastnictví hl.m.Prahy za 
účelem přípravy a realizace investiční výstavby hl.m.Prahy 

radní Šteiner 

15/2. 510 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Technická správa komunikací hl.m. Prahy a souvisejících úkonů se 
sloučením příspěvkové organizace Ústav dopravního inženýrství 
hlavního města Prahy s příspěvkovou organizací Technická správa 
komunikací hl.m. Prahy 

radní Šteiner 

16. 532 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Lesy 
hl.m. Prahy  

radní Štěpánek 

17. 483 Návrh na změnu charakteru poskytnutých účelových dotací 
městským částem 

radní Richter 

18. 544 Návrh na uvolnění finančních prostředků hl.m.Prahy na rok 2007 z 
kapitoly 06 - kultura formou účelové dotace pro MČ Praha 19 a MČ 
Praha 7 

radní Richter 

19. 512 Návrh na přijetí Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a 
volného času v roce 2007 

radní Richter 

20/1. 474 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace v 
působnosti odboru SOC MHMP 

radní Pešák 

 



 
20/2. 537 Návrh na zajištění a financování lékařské služby první pomoci 

hlavním městem Prahou v roce 2008 
radní Pešák 

21.  Návrh personálních změn ve výborech ZHMP předsedové výborů 
22.  Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP                            

 
 
 
K    I N F O R M A C I 
 
1. 508 Informace o významných dopravních omezeních na hlavních 

komunikacích v Praze 
radní Šteiner 

2. 478 Informace ke zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1.-
3. čtvrtletí 2007 

primátor hl.m. Prahy 

3. 473 Informace o navýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy o neinvestiční 
příspěvek ze státního rozpočtu z MŠMT na realizaci rozvojového 
programu ve vzdělávání "Program na podporu pokrytí konektivity 
škol v rámci SIPVZ v roce 2007" 

nám. Kousalíková 

4. 535 Informace o použití finančních prostředků na realizaci IV. kola 
grantů "PREVENCE KRIMINALITY 2007" 

nám. Blažek 

5. 553 Informace o přerozdělení finančních prostředků z grantu uděleného 
v oblasti prevence kriminality Městské policii hl. m. Prahy na 
projekt č. 8 - "Setkání s Městskou policií hl. m. Prahy" 

nám. Blažek 

 
 


