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176 1 11.12.2008 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2008 v souvislosti s 
vratkami půjček MČ, poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy na 
částečné krytí akcí financovaných v rámci JPD 2 

147 2 11.12.2008 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy v souvislosti s dodatečnými 
přiznáními k dani z příjmů právnických osob hl. m. Prahy a s poskytnutím 
neinvestiční dotace městským částem 

202 3 11.12.2008 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 22 
na vrub kapitoly 10 - neúčelová rezerva rozpočtu hlavního města Prahy 

213 4 11.12.2008 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro městské části z 
kapitoly 09 

226 5 11.12.2008 K návrhu na poskytnutí  účelové neinvestiční dotace pro Městskou část 
Praha 21 ve výši 133 535 Kč  

179 6 11.12.2008 k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace obecně prospěšné společnosti 
PRAHA OLYMPIJSKÁ, o. p. s. 

132 7 11.12.2008 k návrhu na poskytnutí bezúročné půjčky městské části Praha - Běchovice 
z rozpočtu hlavního města Prahy 

096 8 11.12.2008 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška, kterou se stanoví místo a čas, na kterých lze provozovat výherní 
hrací přístroje 

159 9 11.12.2008 k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška č. 22/2006 Sb. hl. m. Prahy, o školských 
obvodech základních škol 

199 10 11.12.2008 k výsledkům optimalizačních analýz u příspěvkových organizací hl. m. 
Prahy Správa služeb Městské policie hlavního města Prahy a SEZAM a 
výsledkům projektu Zefektivnění činnosti Městské policie hl.m. Prahy 

954 11 11.12.2008 k návrhu na schválení úplatného nabytí pozemků do vlastnictví hlavního 
města Prahy dle zákona č.95/1999 Sb. a revokaci usnesení Zastupitelstva 
hlavního města Prahy č. 9/17 ze dne 20.9.2007 k návrhu na schválení 
úplatného nabytí pozemků do vlastnictví hlavního města Prahy dle zákona 
č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na revokaci usnesení 
Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 17/6 ze dne 29.5.2008 k návrhu na 
schválení úplatného nabytí pozemků do vlastnictví hlavního města Prahy 
dle zákona č. 95/1999 Sb. 

136 12 11.12.2008 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Čakovice, Hrdlořezy, 
Strašnice, Jinonice a Hostivař z vlastnictví České republiky s právem 
hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl. m. Prahy "v likvidaci" do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

180 13 11.12.2008 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 1 na 
výstavbu Městského kamerového systému ve Vrchlického sadech 

088 14 11.12.2008 k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o aktualizaci 
cenové mapy stavebních pozemků na území hl. m. Prahy pro rok 2009 

022 15 11.12.2008 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 1468/1 a parc.č. 1468/2 v k.ú. 
Troja z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví, překladatele nejvhodnějšího 
návrhu předloženého v rámci výběrového řízení,  SJM  Moniky Hubáčkové 
a Karla Hubáčka. 
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989 16 11.12.2008 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 1708/1 v k.ú. Vršovice o 
výměře 3309 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví spol. Pražská 
energetika, a.s.  

082 17 11.12.2008 k návrhu na schválení prodeje pozemků parc. č. 3447/2, 3448, 3449/1, 
3449/2, 3449/3, 3449/4, 3459/4, 3461/5, 3461/6, 3464/8, 4875/12 a části 
pozemku parc. č. 4875/13  o celkové výměře 812 m2 z vlastnictví 
hl.m.Prahy do vlastnictví spol. NEARFOCUS a.s., IČ: 267 07 560 

084 18 11.12.2008 k návrhu na schválení úplatného převodu části pozemku parc. č. 4994/2 o 
výměře 509 m2 v k.ú. Smíchov z vlastnictví hl.m.Prahy do vlastnictví 
společnosti Historie Automobilismu s.r.o, IČ: 27200485 

047 19 11.12.2008 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 219/1 v k.ú. Jinonice o 
výměře 390 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do SJM pana Eduarda Tibitanzla 
a paní Petry Tibitanzlové 

209 20 11.12.2008 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemků parc.č. 783 o výměře 
495 m2 a parc.č. 784 o výměře 779 m2 v kat. území Káraný z vlastnictví 
hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti Zátka s.r.o.  

211 21 11.12.2008 k návrhu na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 955 o 
výměře 68 m2 v kat. území Káraný z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
paní Marie Klánové 

083 22 11.12.2008 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemků parc. č. 1779/7, 
1779/8, 1779/9, 1779/10, 1779/11,1779/12 o celkové výměře 189 m2 v k.ú. 
Radotín z vlastnictví hl.m.Prahy do vlastnictví společnosti 
SPORTCENTRUM, s.r.o., IČ: 63989204 

023 23 11.12.2008 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 3921 o výměře 17 m2 a 
části pozemku parc.č. 3990/1 o výměře 243 m2 v k.ú. Libeň z vlastnictví hl. 
m. Prahy do vlastnictví společnosti Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o. 

129 24 11.12.2008 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 886/27 o výměře 184 
m2 v k.ú. Hlubočepy z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti 
Barrandov Studio a.s., se sídlem Praha 5 - Hlubočepy, Kříženeckého 
322/5, PSČ 152 00 

041 25 11.12.2008 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 679/1 v k. ú. Vinoř o 
výměře 27 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do společného jmění manželů 
Stiebitzových 

102 26 11.12.2008 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3196/3 v k. ú. Krč o výměře 
14 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví PREdistribuce a.s. 

118 27 11.12.2008 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 2929 o výměře 9 m2 v 
k.ú. Stodůlky z vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví společnosti 
Jungmannova, v.o.s. 

210 28 11.12.2008 k návrhu směny pozemku parc.č.  1/5 v k.ú. Staré Město ve vlastnictví 
společnosti Pražská plynárenská, a.s., za pozemek parc. č. 3022/2 v k.ú. 
Nusle ve vlastnictví  hl.m. Prahy. 

072 29 11.12.2008 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 574/14 o výměře 168 m2 a 
parc. č. 574/18 o výměře 71 m2 v k. ú. Šeberov z podílového 
spoluvlastnictví Ing. arch. Jiřího Soukupa (podíl 1/2) a Martiny Horčičkové 
(podíl 1/2) do vlastnictví hl. m. Prahy pro účel realizace stavby č. 0106 TV 
Šeberov, etapa 0005 Komunikace Hrnčíře 
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194 30 11.12.2008 k návrhu na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví CA-
Leasing EURO, s.r.o. IČ: 49617044 do vlastnictví hl.m. Prahy  

982 31 11.12.2008 k návrhu na revokaci usnesení  ZHMP č. 35/37 ze dne 23.2.2006 a 
usnesení ZHMP č.31/64 ze dne 20.10.2005 -  úplatné nabytí 1/5 pozemku 
v k.ú. Horní Počernice  parc.č. 4380/7 o výměře 450 m2, parc. č. 3183/2 o 
výměře 6m2 a parc. č. 3185/1 o výměře 82m2 vše v k.ú. Horní Počernice  
do vlastnictví hl.m. Prahy pro stavbu č.0083 "TV Horní Počernice - ČOV 
Svépravice, etapa 0004 - Domkovská"- v části rozdílu doplatku daně z 
převodu nemovitostí vzhledem k navýšení daně FÚ dle platných předpisů.   

191 32 11.12.2008 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 11, Praha 12, 
Praha 13, Praha 14, Praha 20 a Praha - Slivenec 

192 33 11.12.2008 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 16 a 
Praha - Dolní Měcholupy  (vodohospodářský majetek) 

127 34 11.12.2008 k návrhu na sloučení příspěvkové organizace Škola v přírodě a školní 
jídelna, Žihle, Nový Dvůr-Poustky 23 s příspěvkovou organizací Správa 
služeb Městské policie hlavního města Prahy 

219 35 11.12.2008 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 městské části Praha 8    (č.pop. 
1102 s pozemky v k.ú. Kobylisy, areál DDM Přemyšlenská) a k návrhu 
změny zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Praha 8, Přemyšlenská 1102 

196 36 11.12.2008 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s postupem realizace projektů 
financovaných z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost 

220 37 11.12.2008 k návrhu na úplatný převod pozemků kat.území Hloubětín, parc.č. 566/9 
(238 m2) a 566/10 (239 m2) z vlastnictví hl.m. Prahy vlastníkům domů čp. 
757 a 758 

092 38 11.12.2008 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 2778/1 (587 m2), 2778/12 
(105 m2), 2778/13 (665 m2) a 2778/22 (55 m2) vše v k.ú. Žižkov z 
vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek U 
Kněžské louky 12-20, se sídlem U Kněžské louky 20, 13000 Praha 3, IČ 
27061752 

221 39 11.12.2008 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 1427/3 (338 m2), 1428 (338 
m2) a 1414/1 (71 m2)  zastavěných bytovými domy č.p. 823 až 825 a části 
pozemků souvisejících parc. č. 1415/1 a 1417/7,  nově označených jako 
parc. č. 1415/11 (115 m2), 1415/12 (6 m2), 1415/14 (114 m2), 1417/19 (33 
m2) a 1415/16 (141 m2) vše v k.ú. Vysočany z vlastnictví hl. m. Prahy do 
podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů, garáží a nebytových prostor, 
každému ve výši podílů jak je uvedeno na listech vlastnictví č.  901, 890 a 
902 pro k.ú. Vysočany 

100 40 11.12.2008 k úplatnému převodu pozemků z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví 
majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové výstavby 
platné do roku 1991 



                                            Seznam usnesení 
                22. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 11.12.2008 
                        _______________________________________________________________________________ 
 
 

Tisk  Č.usn.  Schváleno  Název usnesení  
 

Strana 4 z 4 

206 41 11.12.2008 k návrhu na úplatné nabytí id. podílu 7/12 pozemku parc. č. 2042/1 v k.ú. 
Braník ze spoluvlastnictví Marie Novákové do vlastnictví hlavního města 
Prahy 

217 42 11.12.2008 k "Aktualizaci Strategického plánu hl.m.Prahy" 

193 43 11.12.2008 k poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy 
na zajištění činnosti lékařské služby první pomoci v roce 2009 

169 44 11.12.2008 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Petrovice z 
kap. 0544 

208 45 11.12.2008 k návrhu na poskytnutí investičních účelových dotací Fakultní nemocnici v 
Motole a Fakultní nemocnici Na Bulovce na rok 2008 

148 46 11.12.2008 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v rámci 
kapitoly 03 - Doprava na rok 2008- investiční transfery pro Dopravní podnik 
hl. m. Prahy,  a. s. 

113 47 11.12.2008 k revokaci usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 17/46 ze dne 29.5.2008, 
19/70 ze dne 18.9.2008 a 20/77 ze dne 30.10.2008  - k návrhu  na udělení 
grantů hlavního města Prahy vlastníkům památkově významných staveb a 
objektů (kap. 0619)  v roce 2008  a k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 
06 - kultura v roce 2008 a k návrhu  na poskytnutí dotace městským 
částem hl.m. Prahy 

 


