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

                     7. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 
                     které se koná dne 24.4.2003 

 
(odsouhlaseno Radou HMP dne 15.4.2003) 

 

1.   Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP                             
2. 249 Návrh na volbu přísedících Městského soudu v Praze nám. Blažek  
3. 223 Návrh na udělení čestného občanství hl.m. Prahy Václavu Havlovi primátor hl.m. Prahy  
4. 267 Návrh na účelovou neinvestiční dotaci MČ Praha 1-22 – zkoušky 

zvláštní odborné způsobilosti 
primátor hl.m. Prahy   

5. 270 Návrh změny Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2  
regionu soudržnosti hl.m. Praha 

primátor hl.m. Prahy  

6. 197 Návrh na poskytnutí neúčelové dotace MČ Praha 8 ve výši 150 mil. 
Kč  

nám. Paroubek  

7. 269 Návrh na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy na 
rok 2003 z kap. 09 pro MČ Praha – Lipence a MČ Praha – Velká 
Chuchle formou investiční účelové dotace 

nám. Paroubek  

8. 268 Návrh na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap.04 - školství, 
mládež a samospráva a na rozpis závazných ukazatelů rozpočtu na 
rok 2003 škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je 
hl.m.Praha na základě výsledků rozpočtového řízení I. 

radní Slezák  

9. 272 Návrh na sloučení Zvláštní školy, Praha 4, Kupeckého 576 a 
Zvláštní školy a Praktické školy, Praha 4, Baarova 24 

radní Slezák  

10. 248 Návrh na finanční vypořádání k ukončení činnosti příspěvkové 
organizace Výstaviště - Praha  

nám. Hulinský  

11. 246 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace MČ Praha 12 a MČ Praha 
15 přidělené z grantů „Prevence kriminality 2003“ 

nám. Hulinský  

12. 158 Návrh na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti oprav církevních 
objektů v majetku církví a náboženských společností v roce 2003 

radní Němec  

13. 214 Návrh na poskytnutí finančních příspěvků (grantů) hl.m. Prahy 
vlastníkům nemovitých kulturních památek na jejich obnovu v r. 
2003 

nám. Bürgermeister  

14. 261 Návrh na zadání změny ZO719/00 Územního plánu sídelního 
útvaru hl.m. Prahy 

nám. Bürgermeister  

15/1. 245 Návrh na schválení nabytí pozemků do vlastnictví hl.m. Prahy dle 
zákona č. 95/1999 Sb. 

nám. Blažek  

15/2. 250 Návrh na schválení nabytí pozemků do vlastnictví hl.m. Prahy dle 
zákona č. 95/1999 Sb. 

nám. Blažek  

16. 273 Návrh na nabytí pozemku do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci 
stavby č. 4664 MÚL PPO-Beranových (REWE spol.s r.o.) 

radní Šteiner  

17. 159 Návrh na udělení finančních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy-kap. 
02 formou dotace na investiční akce městských částí 

radní Gregar  

18. 247 Návrh na přijetí dotace ze SFŽP ČR pro MČ Praha 22  radní Gregar  
19. 238 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 12 a 

MČ Praha 20 na provozování sběrných dvorů   
radní Gregar  

20. 284 Návrh jednacího řádu výborů ZHMP nám. Blažek  

 
 
 
 
 



21. 257 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  
2,4,6,8,10,11,12,14, Satalice, Suchdol, Šeberov 

radní Klega  

22. 258 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 
správy svěřených věcí z vlastnictví hl.m. Prahy MČ Praha 
6,13,14,16, Suchdol, Libuš 

radní Klega  

23/1. 254 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 2262/6 
v k.ú. Libeň z vlastnictví ČR-Bytový podnik v Praze 8, s.p. 
v likvidaci do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

23/2. 274 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemku v k.ú. Libuš 
z vlastnictví ČR – Státního statku hl.m. Prahy v likvidaci do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

24/1. 252 Návrh na úplatné nabytí vlastnického práva k pozemku v k.ú. 
Kunratice z podílového spoluvlastnictví V.Junka a E. Mádlíkové – 
podíl ½ do vlastnictví hl.m. Prahy z důvodu zastavění pozemku 
stavbou ve vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

24/2. 253 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemků v k.ú. Horní 
Měcholupy z vlastnictví A.Pucherny do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

25/1. 234 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku v k.ú. Kyje 
z vlastnictví hl.m.Prahy do společného jmění manželů R. a J.  
Kunclových 

radní Klega  

25/2. 227 Návrh na úplatný převod pozemku v k.ú. Veleslavín z vlastnictví  
hl. m. Prahy do společného jmění manželů S. a J. Matějkových 

radní Klega  

25/3. 220 Návrh na úplatný převod vlastnictví pozemku v k.ú. Ruzyně 
z vlastnictví hl.m. Prahy do společného jmění manželů Juráškových 

radní Klega  

25/4. 226 Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku v k.ú. 
Hloubětín z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví L.Šušlíkové 

radní Klega 
  

 

25/5. 147 Návrh na úplatný převod pozemků v k.ú. Libeň z vlastnictví hl.m. 
Prahy do vlastnictví GIGA s.r.o. 

radní Klega  

25/6. 260 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 33/23 ze dne 4.10.2001 
k návrhu úplatného převodu pozemku parc.č. 906/9 v k.ú. Podolí 

radní Klega  

26/1. 275 Návrh na prodej pozemku v k.ú. Hostivař z vlastnictví hl.m.Prahy 
do podílového spoluvlastnictví spoluvlastníků bytů a společný částí 
domu čp. 1171, Azalková ul. Praha 10-Hostivař 

radní Klega  

26/2. 224 Návrh na prodej pozemků v k.ú. Kobylisy o výměře 2920 m2 
z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků 
bytů a společných částí domů v k.ú. Kobylisy 

radní Klega  

26/3. 225 Návrh na prodej pozemků v k.ú. Kobylisy o výměře 1924 m2 
z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků 
bytů a společných částí domů v k.ú. Kobylisy 

radní Klega  

26/4. 263 Návrh na prodej pozemků v k.ú. Dejvice z vlastnictví hl.m. Prahy 
do podílového spoluvlastnictví vlastníků domu čp. 2249 v k.ú. 
Dejvice 

radní Klega  

26/5. 264 Návrh na prodej pozemků v k.ú. Smíchov z vlastnictví hl.m. Prahy 
do vlastnictví Bytového družstva Pod Fialkou 

radní Klega  

26/6. 256 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 34/13 ze dne 25.10.2001 
k návrhu na úplatný převod vlastnictví pozemků v k.ú. Hlubočepy 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví vlastníků bytů a společných 
nebytových prostor domu v k.ú. Hlubočepy 

radní Klega  

27. 251 Návrh na úhradu rozdílu daně z nemovitosti za pozemky v k.ú. 
Stodůlky, vykoupené v souvislosti s majetkoprávním  vypořádáním 
těchto pozemků z vlastnictví fyzických osob A.Bílkové a O.Bílka 
z důvodu jejich zastavění stavbami ve vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

28. ÚST Návrh  personální změny ve výboru ZHMP 
 

předseda výboru  



K    I N F O R M A C I 

 
1. 242 Informace o dopravních omezeních na území hl.m. Prahy radní Šteiner  

2. 202 Informace o privatizaci obecního bytového fondu v hl.m. Praze 
k 31.12.2002 

nám. Bürgermeister  

3. 276 Informace o stavu požární ochrany v hl.m. Praze za rok 2002 nám. Blažek  
4. 266 Informace o uvolnění finančních prostředků na realizaci II. kola 

grantů „Prevence kriminality 2003“ 
nám. Hulinský  

5. 259 Informace o udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti oprav církevních 
objektů ve vlastnictví církví a náboženských společností 
nepřesahujících částku 200 000,- Kč  

radní Němec  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


