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

33.  zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 15.12.2005 od 9.00 hodin 

___________________________________________________ 
(odsouhlaseno Radou HMP dne 6.12.2005) 

 
 
 

1. 984 Návrh změny Etického kodexu člena Zastupitelstva hl.m. Prahy členka ZHMP Markéta 
Reedová 

Přeřaďte si 
tento mat. 
odložený z 
32.ZHMP 
24.11.05 

2. 104 Problematika bezplatného užívání MHD poslanci, senátory a soudci 
Ústavního soudu 

člen ZHMP RNDr. 
Jiří Witzany, Ph.D. 

Přeřaďte si 
tento mat. 
odložený z 
32.ZHMP 
24.11.05 

3. 105 Návrh zákonů k předložení Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 
(zákonodárná iniciativa hl.m. Prahy) 

člen ZHMP Mgr.Karel 
Fischer 

Přeřaďte si 
tento mat. 
odložený z 
32.ZHMP 
24.11.05 

4. 127 Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 300 tis. USD na 
základní humanitární pomoc pro postižené říjnovým zemětřesením 
v Pákistánu 

člen ZHMP Michael 
Gregor 

Přeřaďte si 
tento mat. 
odložený z 
32.ZHMP 
24.11.05 

5. 024 Návrh na rozpracování  usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 31/04 
a  31/05 ze dne 20.10.2005 – úprava rozpočtu hl.m. Prahy 

primátor hl.m. Prahy  

6. 155 Návrh na schválení vyhlášení 2. Výzvy k předkládání akcí 
v Grantovém schématu na podporu rozvoje malých a středních 
podniků pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha a její zveřejnění 
v regionálním tisku 

primátor hl.m. Prahy  

7. 130 Návrh na schválení projektů a náhradních projektů doporučených 
k poskytnutí podpory v rámci 3. Výzvy v JPD 2 a ke schválení výše 
procentního podílu/dotace z rozpočtu hl.m. Prahy 

primátor hl.m. Prahy  

8. 132 Návrh na nabytí nemovitostí od Dopravního podniku hl.m. Prahy, 
a.s., do vlastnictví hl.m. Prahy pro účely stavby č. 5407 – Maniny – 
příprava území 

nám. Bürgermeister  

9. 122 Návrh na změnu účelu a uvolnění dotace z rozpočtu hl.m. Prahy 
v kap. 09 městské části Praha 19 

nám. Bürgermeister  

10. 140 Návrh změny charakteru části investiční dotace poskytnuté na 
základě usnesení ZHMP č. 29/08 ze dne 23.6.2005 MČ Praha – 
Velká Chuchle  

nám. Hulinský  

11. 031 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy o aktualizaci cenové 
mapy stavebních pozemků na území hl.m. Prahy pro rok 2006 

nám. Blažek  

12. 134 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška  
č. 23/1998 Sb. hl. Prahy o ověřování znalostí řidičů taxislužby na 
území hl.m. Prahy 

nám. Blažek  

13. 144 Návrh na privatizaci zdravotnického zařízení formou bezúplatného 
převodu na hl. m. Prahu 

radní Halová  

14. 059 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 7 z kap. 
05 

radní Halová  

15. 128 Návrh na úpravu rozpočtu v kap. 0465 – Školství, mládež a 
samospráva v roce 2005 

radní Štrof  

16/1. 036 Návrh změny zřizovací listiny Střední odborné školy waldorfské, 
Praha 5, Fingerova 2186 

radní Štrof  



16/2. 001 Návrh na změnu zřizovací listiny Střední odborné školy, Středního 
odborného učiliště a Odborného učiliště, Praha 9, Učňovská 1 

radní Štrof  

16/3. 998 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum 
odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, 
Poděbradská 1/179 

radní Štrof  

16/4. 665 Návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací 
v působnosti SKU MHMP 

radní Štrof  

17. 142 Návrh na úpravu rozpočtu Dopravního podniku hl.m.Prahy, akciové 
společnosti na rok 2005 

radní Šteiner  

18/1. 107 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 2930/43 v k.ú. Žižkov 
z vlastnictví hl.m. Prahy do SJM JUDr.Jaroslava a Hany 
Štrausových 

radní Klega  

18/2. 163 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 56 v k.ú. 
Prosek z vlastnictví hl.m. Prahy do společného jmění manželů 
Ing.Jirky a Ing.Luboše Benešových 

radní Klega  

18/3. 169 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 368 v k.ú. Bohnice 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví ROPO,spol.s r.o. 

radní Klega  

18/4. 020 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 1221/2 zastavěného 
bytovým domem č.p. 1102 v k.ú. Hostivař z vlastnictví hl.m. Prahy 
do vlastnictví BD  

radní Klega  

18/5. 141 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 599/56 a 599/58 v k.ú. 
Prosek z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví 
vlastníků domů čp. 785 a 786 

radní Klega  

18/6. 170 Návrh na schválení vypořádání práva stavby formou úplatného 
převodu vlastnictví pozemků parc.č. 2527/55,12 a 174 v k.ú. 
Břevnov z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Mgr. Patricie 
Pražákové 

radní Klega  

18/7. 133 Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku parc.  
č. 424/22 v k.ú. Říčany u Prahy z vlastnictví hl.m. Prahy  
do společného jmění manželů Kamily a Roberta Kraftových 

radní Klega  

18/8. 164 Návrh úplatného převodu části pozemku parc.č. 2848/2-nově 
vzniklého pozemku parc.č. 2848/441 v k.ú. Záběhlice z vlastnictví 
hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti PROCTUS 1, s.r.o.  

radní Klega  

19/1. 166 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 1365/5 v k.ú. 
Prosek z vlastnictví Tělovýchovné jednoty ČKD KOMPRESORY 
do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

19/2. 919 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 989/10 v k.ú. 
Satalice z vlastnictví ČR, s právem hospodaření podniku 
PRAŽSKÉ PAPÍRNY, s.p., úplatné nabytí vlastnictví pozemků 
parc.č. 636/14 a 641/2 v k.ú. Satalice ze spoluvlastnictví fyzických 
osob a úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 987/8 v k.ú. 
Satalice ze spoluvlastnictví fyzických osob do vlastnictví hl.m. 
Prahy pro realizaci stavby č. 3136 TV Satalice 

radní Klega  

19/3. 096 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemků parc.č. 1353/3 a 
1353/8 v k.ú. Čakovice z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví 
hl.m. Prahy 

radní Klega  

19/4. 165 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví částí pozemků parc.č. 22 a 23 
v k.ú. Petrovice a pozemek parc.č. 23/7 v k.ú. Petrovice 
z vlastnictví společnosti Javorský s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

20/1. 124 Návrh na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy od 
Ing.Lukáše Trcaly, od Ing.Marie Kamarádové a Ing.Karla 
Kamaráda, od Petra Slunečka a od spoluvlastníků Ing.Jiřího 
Šlehofera, Aleny Šlehoferové, Jiřího Šlehofera a Alžběty Pubrdlové 

radní Klega  

20/2. 123 Návrh na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy od 
Pražské energetiky, a.s. a od BLUE RAY, a.s.  

radní Klega  

20/3. 167 Návrh MF ČR na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemku parc. 
č. 7/20 v k.ú. Střížkov, z vlastnictví ČR do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

 
 



20/4. 168 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemků parc.č. 891/20 
v k.ú. Kamýk, parc.č. 1356/4 v k.ú. Dolní Počernice, parc.č. 2489/3 
v k.ú. Dejvice z vlastnictví ČR – Státní statek hl.m. Prahy „v 
likvidaci“ do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

21. 159 Návrh na vyřízení petice občanů hl.m. Prahy ve věci bezúplatného 
převodu pozemku parc.č. 2167 v k.ú. Nové Město z vlastnictví 
hl.m. Prahy do vlastnictví České provincie Kongregace Školských 
sester de Notre Dame 

radní Klega  

22/1. 125 Návrh na směnu pozemku v k.ú. Krč ve vlastnictví Ing.Jaroslava 
Macha a Ing.Barbory Machové  za pozemek v k.ú. Krč ve 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

22/2. 129 Návrh na směnu pozemku v k.ú. Braník ve vlastnictví Libuše 
Berkové za pozemek v k.ú. Braník ve vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

22/3. 089 Návrh na směnu pozemků parc.č. 1472/12,13,14 v k.ú. Vinoř ve 
vlastnictví Pražské správy nemovitostí, spol. s r.o. za pozemky 
parc.č. 1316/3,4,5,6,19 v k.ú. Smíchov ve vlastnictví Prahy 

radní Klega  

23. 146 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   6 – pozemky v k.ú. Ruzyně, Dejvice, Břevnov, 
Střešovice 

radní Klega  

24. ÚST Návrh  personálních změn ve výborech ZHMP předsedové výborů  
25.  Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K    I N F O R M A C I 
 

1. 135 Informace o dopravních omezeních na území hl.m. Prahy radní Šteiner  

2. 060 Informace o plnění rozpočtu hl.m. Prahy za 1.-3. čtvrtletí 2005 nám. Hulinský  

 
 
 
 


