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

 
                             24. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

                        které se koná dne 28. 2. 2013 od 9,00 hod. 
                       (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 1. 3. 2013)          

 __________________________________________________________________________ 
                                           (schváleno v Radě HMP dne 19. 2. 2013) 
 
                                             

  12,30 – 13,15 
Návrhy, připomínky a podněty občanů hl.m. Prahy 

  

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

  

1. 1497 k návrhu konečné jednorázové úhrady měnově zajištěného 
dluhopisu hl.m. Prahy v objemu 170 mil.EUR, se splatností k 
19.3.2013, realizovaného prostřednictvím EMTN programu 

primátor hl.m. Prahy  

2. 1526 k návrhu na předfinancování projektu z Operačního programu 
Praha Konkurenceschopnost realizovaného Dopravním podnikem 
hl. m. Prahy a. s. 

primátor hl.m. Prahy  

3. 1523 k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků 
určených na výstavbu metra A v roce 2012 do rozpočtu hl. m. 
Prahy na rok 2013 v kapitole 0329 - Doprava 

primátor hl.m. Prahy  

4. 1538 k záměru odboru vnitřní správy  MHMP na realizaci veřejné 
zakázky Dodávka vozidel pro Městskou policii a Magistrát 
hlavního města Prahy 

primátor hl.m. Prahy  

5. 1541 k petici občanů „Za okamžité odvedení těžké tranzitní dopravy 
z centra Spořilova“ 

předseda kontrolního 
výboru ZHMP 
Petr Dolínek 

 

6. 1470 k návrhu na ukončení pořizování změny Z0027/01 Územního 
plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy - Praha – Šeberov - Tesco 

I. nám. Hudeček  

7. 1471 k návrhu na ukončení pořizování změny Z0493/00 Územního 
plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy- Praha – Suchdol, Rybářka – 
obytná zástavba 

I. nám. Hudeček  

8/1. 1472 k návrhu zadání celoměstsky významné změny I ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2096/00- Praha – Dubeč, Praha – Dolní Měcholupy, 
Praha – Štěrboholy – VRÚ 

I. nám. Hudeček  

8/2. 1473 k návrhu zadání celoměstsky významné změny I ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2142/00 - Praha – Štěrboholy, Praha 10, Praha 14 – 
VRÚ 

I. nám. Hudeček  

8/3. 1474 k návrhu zadání celoměstsky významné změny I ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2357/00 -  Praha – Dolní Měcholupy, Praha 15,  
transformace Brownfield (Cetos Hostivař)        

I. nám. Hudeček  

8/4. 1476 k návrhu zadání celoměstsky významné změny I ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2459/00 - Praha 10, západní část VRÚ Bohdalec – 
Slatiny 

I. nám. Hudeček  

9. 1481 k návrhu zadání celoměstsky významné změny III ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2753/00 - Praha 5, založení nové parkové plochy, 
realizace Lanové dráhy  

I. nám. Hudeček  

10. 1477 ke konceptu řešení  celoměstsky významné změny I+II ÚP SÚ 
hl.m. Prahy- Z 2215/00 - Praha 22, nová obytná výstavba        

I. nám. Hudeček + CD 

11/1. 1479 k návrhu na ukončení pořizování celoměstsky významných změn 
I+II ÚP SÚ hl.m. Prahy – Z 2178/00 - Praha – Dolní Chabry, 
rozšíření VPS z důvodu realizace MÚK na SOKP 

I. nám. Hudeček  
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11/2. 1480 k návrhu na ukončení pořizování celoměstsky významných změn 
I+II ÚP SÚ hl.m. Prahy – Z 2273/00 - Praha – Suchdol, rozšíření 
VPS z důvodu realizace MÚK na SOKP  

I. nám. Hudeček  

12. 1482 k návrhu na vydání změny Z - 1733/00 Územního plánu sídelního 
útvaru hl.m. Prahy - Praha – Klánovice, Klánovický les 

I. nám. Hudeček + CD 

13. 284 k návrhu zřizovacích listin příspěvkových organizací hl. m. Prahy 
Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa, Domov pro osoby se 
zdravotním postižením Kytlice, Domov pro osoby se zdravotním 
postižením Rudné u Nejdku a Domov pro osoby se zdravotním 
postižením Lochovice 

nám. Kabický  

14/1. 1431 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší 
odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, 
Masná 18 

radní Chudomelová  

14/2. 1426 k návrhu na změny zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Botanická zahrada hl. m. Prahy v působnosti odboru SMS MHMP 

radní Chudomelová  

15. 1456 k volbě nových přísedících Městského soudu v Praze 
 

radní Manhart  

16. 1468 k návrhu na udělení ceny hlavního města Prahy Janě Hlaváčové a 
Luďku Munzarovi 

radní Manhart  

17. 1467 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti cestovního ruchu 
pro rok 2013 

radní Novotný  

18. 1491 k návrhu na uvolnění finančních prostředků  z rozpočtu hl.m. 
Prahy na rok 2013 z kap. 06 - KULTURA formou účelové dotace 
pro městské části 

radní Novotný  

19. 1530 k záměru finanční restrukturalizace společnosti Kongresové 
centrum Praha, a.s. 

radní Novotný  

20. 1444 k návrhu na uzavření dohody o narovnání mezi Hlavním městem 
Prahou na straně jedné a UNIQA pojišťovnou s.r.o. a Českou 
podnikatelskou pojišťovnou a.s., Vienna Insurence Group v 
souvislosti s pojistnou událostí ze dne 16.10.2008, kdy došlo 
k požáru  v Areálu Výstaviště Praha, Praha 7 - Holešovice, při 
kterém bylo zničeno celé západní křídlo Průmyslového paláce, na 
straně druhé 

radní Novotný  

21/1. 1201 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 2049/3, k.ú. Košíře z 
vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví společnosti Na Stárce, s.r.o., 
IČO 248 20 032 

radní Udženija  

21/2. 1090 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 901 o výměře 102 m2 
a částí pozemků parc.č. 899/3 a parc.č. 902, dle GP č. 825-
20/2011, oddělených a nově označených jako parc.č. 899/3 o 
výměře 108 m2 a parc.č. 902/1 o výměře 85 m2 v kat. území Háje 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti FPD-GSM 
SERVICES, s.r.o. 

radní Udženija  

21/3. 1304 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 1024/27 o výměře 11 
m2, k.ú. Dejvice z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví 
společnosti PREdistribuce, a.s., IČO 273 76 516 

radní Udženija  

21/4. 1489 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 1678/14 o výměře 
680 m2 v k.ú. Vysočany z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví 
Ing. Štěpána Vydry 

radní Udženija  

21/5. 1396 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 7/6 o výměře 45 m2 
v k. ú. Hodkovičky z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví pana 
Václava Kesla 

radní Udženija  

21/6. 1351 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 395/1 o výměře 
100 m2 k.ú. Libeň 

radní Udženija  

22/1. 1068 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Pitkovice a Šeberov z 
vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu 
pro Státní statek hl. m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hlavního 
města Prahy 

radní Udženija  
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22/2. 1405 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č.  1327/18 k.ú. Řepy o 
výměře 136 m2 z vlastnictví České republiky s právem 
hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl. m. Prahy "v 
likvidaci" do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Udženija  

22/3. 1350 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 4323/2, parc. č. 
4323/14 a parc. č. 4323/32 vše v kat. území Strašnice  z vlastnictví 
Ladislava Vrány do vlastnictví hlavního města Prahy za účelem 
majetkoprávního vypořádání stavby Jižní spojka - zavěšený most 
Y 529, spodní stavba 

radní Udženija  

22/4. 1342 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1905 v k. ú. Podolí z 
podílového spoluvlastnictví Jana Hladíka - id 1/2, Ing. Lenky 
Vodrlindové - id 1/4, Davida Streibla - id 1/8 a Filipa Streibla - id 
1/8 do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Udženija  

23. 1130 k návrhu na bezúplatný převod pozemku parc. č. 1626/7 o výměře 
627 m2 a pozemku parc.č. 1438/132 o výměře 225 m2 k.ú. Říčany 
u Prahy z vlastnictví hlavního města Prahy do  vlastnictví Města 
Říčany 

radní Udženija  

24/1. 1317 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 879/4 o 
výměře 473m2 v k.ú. Písnice z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Udženija  

24/2. 1263 k návrhu na bezúplatné nabytí vodovodních řadů V1 DN 150 a V1 
DN 100 a kanalizačních stok S1 DN 300 a S2 DN 300 v k.ú. 
Modřany z vlastnictví společnosti Tulipa Modřanská rokle, s.r.o., 
Praha 7, Jankovcova 1037/49, 170 00, IČO: 27183726, do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Udženija  

24/3. 1040 k návrhu na bezúplatné nabytí, vodní díla, k.ú. Letňany, z 
vlastnictví společnosti BYTOVÉ DOMY LETŇANY, a.s.do 
vlastnictví hl. m. Prahy 

radní Udženija  

24/4. 1382 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č.2301/3 ostatní 
plocha o výměře 35m2 , parc. č. 2301/13 ostatní plocha o výměře 
36m2, parc. č. 2301/17 ostatní plocha o výměře 42m2 v k.ú. 
Suchdol ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Udženija  

24/5. 1423 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č.2536/4 o výměře 
11m2 v k.ú. Kobylisy 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 Udženija  

24/6. 1400 k návrhu na bezúplatné nabytí vodovodního řadu DN 150 a 
splaškové kanalizace DN 300 vše v k.ú. Újezd nad Lesy z 
vlastnictví společnosti SPIRIT FINANCE, a.s. do vlastnictví hl.m.  
Prahy 

radní Udženija  

24/7. 1393 k návrhu na bezúplatné nabytí vodovodních řadů V1, V2, V3, V4, 
V5, V6 a V7, splaškové kanalizační stoky A,B,C,D a dešťové 
kanalizační stoky A vše v k.ú. Horní Počernice z vlastnictví 
společnosti Konhefr HP s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Udženija  

25. 955 k návrhu směny pozemku parc.č. 581 o výměře 527m2, pozemku 
parc.č. 636 o výměře 170m2 a části pozemku parc.č. 569 o výměře 
767m2 v k. ú. Troja, ve vlastnictví Marka Vydry za pozemek parc. 
č. 564 o výměře 2132m2 a část pozemku parc. č. 1703 o výměře 
47m2  v k. ú. Troja, ve vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Udženija  

26. 1537 k majetkoprávnímu vypořádání nemovitostí v katastrálním území 
Malá Strana 

radní Udženija  
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27. 1520 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 městským částem 
Praha 4, Praha 6, Praha 8, Praha 10, Praha 15, Praha - Březiněves, 
Praha - Řeporyje a Praha 17 

radní Udženija  

28. 1521 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 
městským částem Praha 6, Praha 10, Praha 12 a Praha - Zbraslav 

radní Udženija  

29.  k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP 
 

předsedové výborů 
ZHMP 

 

 
 
 
 
K     I N F O R M A C I 

 

1. 1531 Informativní zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
Zastupitelstva hl. m. Prahy 

primátor hl.m. Prahy  

2. 1534 Informace ke Zprávě o činnosti Rady hl.m. Prahy za II. pololetí 
2012 

primátor hl.m. Prahy  

3. 1540 
 

Informace k I. etapě organizační změny Městské policie hlavního 
města Prahy 

primátor hl.m. Prahy  

4. 1528 Informace o významných dopravních omezeních na hlavních 
komunikacích v Praze 

nám. Nosek  

5. 1554 Informace o připravovaných protihlukových opatřeních v oblasti 
Spořilova 

nám. Nosek  

6. 1536 Informace o činnosti Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP za 
II. pololetí 2012  

předsedkyně výboru 
ZHMP  Andrea 
Vlásenková 
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