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

           4.  zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 
                které se koná dne 23. a 24.1.2003 

 
             (odsouhlaseno Radou HMP dne 14.1.2003)                                                       

 
              

1.   Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP                             
2.    100 Volba přísedících Městského soudu v Praze nám. Blažek  
3. 107 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 

vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. 
Prahy, ve znění pozdějších předpisů (oblast sociální péče)  

nám. Blažek  

4. 116 Návrh na zařazení výnosů daně z příjmů fyzických osob 
z podnikání a daně z nemovitostí převedených v závěru roku 2002 
do finančního vypořádání hl. m. Prahy s městskými částmi za rok 
2002 

nám. Paroubek  

5. 091 Návrh na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na 
téma: Technické a materiální vybavení kulturních institucí na území 
hl.m. Prahy, které byly postiženy srpnovými povodněmi v roce 
2002 

radní Němec  

6. 117 Návrh na nabytí nemovitostí – rozestavěné části stavby bytového 
komplexu TRIANGL v Praze - Řepích 

nám. Bürgemeister  

7. 126 Návrh Smlouvy o sdružení dle § 829 a násl. obč. zák. na akci „426 
b.j. Chodovec, Praha 11“ 

nám. Bürgemeister  

8. 075 Návrh na schválení výkupu nemovitosti, která je nebývána do 
vlastnictví hl.m. Prahy za účelem přípravy a realizaci stavby č. 
0105 Horní Měcholupy  - Petrovice v Praze 10, v rámci komunální 
bytové výstavby hl.m. Prahy 

nám. Bürgermeister  

9. 065 Návrh na změnu zřizovacích listin příspěvkové organizace Útvar 
rozvoje hl.m. Prahy 

nám.Bürgermeister  

10. 111 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace IROP, 
inženýrská a realitní organizace Praha 

radní Klega  

11/1. 053 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 
věcí z vlastnictví hl.m. Prahy MČ Praha 4 (objekt technické 
vybavenosti bez č.pop. na pozemku parc.č. 310/19 v k.ú. Michle) 

radní Klega  

11/2. 054 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 
věcí z vlastnictví hl.m. Prahy MČ Praha 4 (pozemky v k.ú. Krč) 

radní Klega  

11/3. 114 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 
věcí z vlastnictví hl.m. Prahy MČ Praha 10 (nemovitosti v k.ú. 
Vršovice) 

radní Klega  

11/4. 113 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 
věcí z vlastnictví hl.m. Prahy MČ Praha 6 (pozemky v k.ú. 
Veleslavín včetně busty D.A. z Veleslavína) 

radní Klega  

11/5. 055 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 
věcí z vlastnictví hl.m. Prahy MČ Praha 4 a 9 (objekty škol a 
školských zařízení) 

radní Klega  



11/6. 056 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 
věcí z vlastnictví hl.m. Prahy MČ Praha 11 (stavba výdech 
vzduchotechniky odbočky kolektoru v k.ú. Chodov) 

radní Klega  

11/7. 124 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 
věcí z vlastnictví hl.m. Prahy MČ Praha 5 (pozemky v k.ú. Košíře a 
Smíchov) 

radní Klega  

11/8. 112 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 
věcí z vlastnictví hl.m. Prahy MČ Praha 4 (pozemky parc.č. 211 a 
208/12 v k.ú. Podolí) 

radní Klega  

11/9. 041 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 
věcí z vlastnictví hl.m. Prahy MČ Praha 5 (pozemky v k.ú. Smíchov 
– náměstí Kinských) 

radní Klega  

11/10. 042 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 
věcí z vlastnictví hl.m. Prahy MČ Praha Zbraslav (pozemky parc.č. 
1523/1a2 v k.ú. Zbraslav) 

radní Klega  

11/11. 043 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 
věcí z vlastnictví hl.m. Prahy MČ Praha 3 (veřejné studny v k.ú. 
Žižkov a Vinohrady) 

radní Klega  

12/1. 125 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 
oprávnění hospodařit se svěřenými věcmi z vlastnictví hl.m. Prahy 
MČ Praha 12 (objekty školských zařízení v k.ú. Modřany) 

radní Klega  

12/2. 094 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  
oprávnění hospodařit se svěřenými věcmi z vlastnictví hl.m. Prahy 
MČ Praha Šeberov (veřejné osvětlení) 

radní Klega  

13/1. 007 Návrh úplatného převodu pozemků 5638/5 a 6 v k.ú. Záběhlice radní Klega  
13/2. 008 Návrh úplatného převodu  dílu „a“ pozemku parc.č. 2078/313 v k.ú. 

Záběhlice 
radní Klega  

13/3. 067 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 2732/11,12,14,16,17 a  
2730/29,36,38,37 vše v k.ú. Stodůlky 

radní Klega  

13/4. 068 Návrh úplatného převodu pozemků parc.č. 1437/2,3,4 a 296/18 
v k.ú. Jinonice pro Fárovi, Merksbauerovi a Pokorný  

radní Klega  

13/5. 069 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 1947/4 a 5 v k.ú. 
Stodůlky pro Ing.Housku 

radní Klega  
 

13/6. 074 Návrh na úplatný převod vlastnictví pozemku parc.č. 404/1 v k.ú. 
Malešice 

radní Klega  

13/7. 999 Návrh na prodej pozemků parc.č. 538/2 – 538/11 zastavěných 
řadovými bytovými domy a pozemků souvisejících parc.č. 538/1 a 
538/32-538/48 v k.ú. Veleslavín 

radní Klega  

14/1. 066 Návrh na majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 313/1 v k.ú. 
Řepy ve spoluvlastnictví fyzických osob, zastavěného stavbou ve 
vlastnictví hl.m. Prahy (Eva Blahetová a spol.) 

radní Klega  

14/2. 079 Návrh na majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Stodůlky, 
Kamýk (Di Pedeová M., Fuksová B., Boháčková H.) 

radní Klega  



 
 

15/1. 036 Návrh na nabytí nemovitostí nezbytných pro realizaci stavby č. 
0065 Strahovský tunel 2. stavba – část A (MÚK Malovanka), do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

15/2. 060 Návrh na nabytí nemovitostí – pozemků dokončené a již 
provozované stavby č. 0048 Hrdlořezy – zaokruhování do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

15/3. 080 Návrh na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy od SBD 
STAVEG, Ing. Chlum a syn spol. s.r.o. a KOLÍNSKÝ s.r.o. a 
LEVISTAV s.r.o. 

radní Klega  

15/4. 052 Návrh na výkup  pozemků parc. č. 1433/2 a 1433/3 v k. ú. 
Kunratice  za účelem investiční výstavby v souvislosti s realizací 
stavby 0138 TV Kunratice, etapa 0007 Komunikace III 
(Dobrkovský) 

radní Klega  

15/5. 057 Návrh na výkup  1/5 pozemků parc.č.171/2, 171/3, 172/1 v k.ú. 
Modřany pro potřeby stavby  č. 9514 KOMOKO - etapa 0010, úsek 
Chuchelská - cukrovar, hlavní trasa (Mandelová, Pavlíková, 
Zimová) 

radní Klega  

16. 078 Návrh na schválení úplatného převodu lesního pozemku parc.č. 
2092 v k.ú. Hostivař z vlastnictví p.Václava Bradáče do vlastnictví 
hl.m. Prahy  

radní Gregar  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
K    I N F O R M A C I  
 

1. 092 Informace o dopravních omezeních na území hl.m. Prahy radní Šteiner  

2. 128 Informace o uložených volných finančních rozpočtovaných  
prostředcích HMP k 31. 12. 02 

nám. Paroubek  

3. 095 Informace o činnosti orgánů a organizací hl.m. Prahy v souvislosti 
s konáním summitu NATO 

nám. Blažek rozdáno 
členům 
ZHMP 
20.12.02 
mimo 
jednání 
ZHMP 

 
 
 
 


