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

24.  zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 27.1.2005 

___________________________________________________ 

(odsouhlaseno Radou HMP dne 18.1.2005)  

 
 
1. 435 Schválení vyhlášení 2. Výzvy k předkládání projektů v Jednotném 

programovém dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha a její 
zveřejnění v regionálním tisku 

primátor hl.m. Prahy  

1/2. 432 Návrh na schválení projektu Grantového schématu na rozvoj 
malých a středních podniků formou dotací v Jednotném 
programovém dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha 

primátor hl.m. Prahy  

2. 427 Návrh na udělení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva hl.m. 
Prahy 

primátor hl.m. Prahy  

3/1. 359 Návrh na schválení úplatného převodu spoluvlastnického podílu a 
bezúplatné nabytí pozemků na stavbě č. 0225 „TI pro 90 b.j. Praha 
10, Uhříněves – Sluneční město“ do vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Bürgermeister  

3/2. 377 Návrh na schválení úplatného převodu spoluvlastnického podílu a 
bezúplatné nabytí pozemků na stavbě č. 0177 „TI pro 28 b.j. Praha 
15, Uhříněves – U Rybníka“ do vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Bürgermeister  

4/1. 148 Návrh na úplatné nabytí pozemků parc.č. 1230/3 a 1240/3 v k.ú. 
Čakovice do vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Bürgermeister  

4/2. 387 Návrh na schválení úplatného nabytí spoluvlastnického podílu na 
stavbě č. 0178 „TI pro 40 b.j. Kolovraty – Do Lipan“, Praha 22 do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Bürgermeister  

5. 089 Návrh na schválení bezúplatného nabytí pozemků a úplatného 
nabytí spoluvlastnického podílu na stavbě  „TI pro 14 b.j. Praha 8, 
Dolní Chabry – V Americe“ do vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Bürgermeister  

6/1. 420 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 644/4 v k.ú. Troja 
z vlastnictví hl.m. Prahy do společného jmění manželů Ing.Jiřího a 
Jiřiny Halířových, oba bytem Ohradní 1342, Praha 4 

radní Klega  

6/2. 430 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 901 v k.ú. Střešovice 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti Sadov reality, 
s.r.o. 

radní Klega  

6/3. 422 Návrh na schválení úplatného převodu pozemků parc.č. 25/1,3,5 a 
29/1 v k.ú. Radlice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví spol. 
Centrum Radlická, a.s. 

radní Klega  

6/4. 458 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 1260/5 a 1260/6 a 
rozestavěné budovy bývalého zahradnictví v k.ú. Jinonice 

radní Klega  

6/5. 895 Návrh na schválení úplatného převodu pozemků v k.ú. Modřany 
z vlastnictví obce hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti STEGO 
INVES,T s r.o. 

radní Klega  

6/6. 419 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 3733/1 v k.ú. Libeň 
z vlastnictví hl.m. Prahy do společného jmění manželů Jaroslava a 
Renaty Kaslových, oba bytem Praha 2, Václavská 18 

radní Klega  

6/7. 375 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 178 v k.ú. Krč 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti Linke,  s. r.o. 

radní Klega  

6/8. 436 Návrh úplatného převodu části pozemku parc.č. 21 v k.ú. Hostivař 
z vlastnictví hl.m. Prahy do SJM Petra a Petry Orálkových 

radní Klega  

6/9. 408 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 332/2 v k.ú. Braník 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti AT 
DEVELOPMENT, a.s. 

radní Klega  



6/10. 421 Návrh  úplatného převodu části pozemku parc.č. 2183/40 k.ú. 
Žižkov a části pozemku parc.č. 4483 k.ú. Žižkov z vlastnictví hl.m. 
Prahy do vlastnictví společnosti IMADOS, a.s. 

radní Klega  

6/11. 415 Návrh na schválení úplatného převodu vlastnictví části pozemku 
parc.č. 2811/8 a parc.č. 3068/3 v k.ú. Dejvice z vlastnictví hl.m. 
Prahy do vlastnictví společnosti IKL, a.s. 

radní Klega  

6/12. 431 Návrh na úplatný převod objektu čp. 267 na pozemku parc.č. 1351, 
včetně pozemku parc.č. 1351 a pozemku parc.č. 1352 v k.ú. Troja 

radní Klega  

7/1. 140 Návrh na úplatné nabytí pozemku p.č. 972/10 k.ú. Písnice pro 
realizaci stavby č. 0132 TV Točná, etapa 0001 – IS Cholupice 

radní Klega  

7/2. 459 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 274/7 v k.ú. 
Křeslice ze SJM Josefa Dvořáka a Jaroslavy Dvořákové do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

7/3. 376 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 938 v k.ú. 
Satalice ze spoluvlastnictví fyzických osob do vlastnictví hl.m. 
Prahy pro realizaci stavby č. 3136 TV Satalice, a úplatné nabytí 
vlastnictví pozemku parc.č. 319/8 v k.ú. Lochkov z vlastnictví 
Jiřího Seidla do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č. 3103 
TV Lochkov 

radní Klega  

7/4. 433 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemků v k.ú. Křeslice 
z vlastnictví Jaroslava Černého 

radní Klega  

7/5. 331 Návrh na úplatný převod pozemků v k.ú. Horní Počernice do 
vlastnictví hl.m. Prahy pro stavbu č. 0083 – Horní Počernice-ČOV 
Svépravice 

radní Klega  

8. 443 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemků parc.č. 1821/3, 
1821/4 a 1821/9 v k.ú. Hostivař z vlastnictví České republiky – 
Státní statek hl.m. Prahy „v likvidaci“ do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

9/1. 460 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 07/35 ze dne 24.4.2003 na 
úplatný převod pozemků parc.č. 1040/20 a 1040/169 v k.ú. 
Hlubočepy z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví vlastníků bytů a 
společných nebytových prostor domu čp. 9000 k.ú. Hlubočepy 

radní Klega  

9/2. 447 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 20/83 ze dne 16.9.2004 
k návrhu na úplatný převod pozemků v k.ú. Vršovice do vlastnictví 
Bytového družstva občanů Vršovic, Praha 10, Sv.Čecha 1367/12 

radní Klega  

10. 462 Návrh na zrušení usnesení ZHMP č. 37/51 ze dne 20.12.2001 a 
usnesení č. 10/48 ze dne 4.4.2002 ke směně pozemků mezi hl.m. 
Prahou a a.s. České dráhy a ke způsobu vyrovnání rozdílu cen 

radní Klega  

11/1. 444 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 13 - pozemek parc.č. 1237 v k.ú. Stodůlky 
MČ Praha - Dolní Chabry - pozemek parc.č. 1462/2 v k.ú. Dolní 
Chabry 
MČ Praha 5 -  pozemky veřejné zeleně v k.ú. Smíchov 
MČ Praha 4 -  pozemky v k.ú. Podolí 
MČ Praha 8 -  pozemky v k.ú. Libeň 
MČ Praha 10 - pozemek parc.č. 2308/9 v k.ú.  Záběhlice 
MČ Praha  4 -  pozemky v k.ú.Krč 

radní Klega  

11/2. 446 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 - pozemek parc.č. 1355  v k.ú. Nové Město  
MČ Praha 6 - pozemky v k.ú. Dejvice, Střešovice, Veleslavín, 
Vokovice  
MČ Praha 5 - pozemky v k.ú. Hlubočepy 

radní Klega  

 
 



12. 445 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 4 -  pozemky v k.ú.Braník, Hodkovičky, Krč, Lhotka, 
Michle, Nusle, Záběhlice 
MČ Praha 4 -  pozemek parc. č. 1246/1 s objektem č.p. 350 v k.ú. 
Krč 
MČ Praha - Libuš  -  pozemky v k.ú. Písnice  

radní Klega  

13. 358 Návrh na prodej pozemků z majetku HMP do vlastnictví majitelů 
staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové výstavby 
Tisk č. 7810 – příloha č. 1 
- prodej pozemků parc.č. 3432/16,45,46,54,56,57,3477/1 v k.ú.  
   Strašnice 
Tisk č. 7896 – příloha č. 2 
- prodej pozemků parc. č. 1853/29 v k.ú. Podolí 
Tisk č. 8101 – příloha č. 3 
-prodej pozemků parc.č. 1244/3,1244/4 v k.ú. Braník 
Tisk č. 8103 – příloha č. 4  
- prodej pozemků parc.č. 1798/78,1798/79 v k.ú. Hlubočepy 
Tisk č. 8051 – příloha č. 5 
- prodej pozemků parc.č. 1244/1,1245/1,1245/3 v k.ú. Braník 
Tisk č. 8132 – příloha č. 6 
- prodej pozemků parc.č. 2142/6-9,11,12,2288 a další v k.ú. Michle 
Tisk č. 8160 – příloha č. 7 
- prodej pozemků parc.č.  1040/109 v k.ú. Hlubočepy 
Tisk č. 8225 – příloha č. 8 
- prodej pozemků parc.č. 1748/102,1748/119 v k.ú. Michle 
Tisk č. 8226 – příloha č. 9 
- prodej pozemků parc.č. 633/2,633/3,637/6 v k.ú. Záběhlice 
Tisk č. 8315 – příloha č. 10 
- prodej pozemků parc.č. 1728, 1740/2, 1743/3, 1744/2,3 v k.ú.   
  Košíře 
Tisk č. 8352 – příloha č. 11 
- prodej pozemků parc.č. 1798/80, 1798/81 v k.ú. Hlubočepy 

radní Klega  

14. 465 Návrh na určení zástupců a náhradního za zástupce hl.m Prahy na 
valných hromadách akciových společností, ve kterých má hl.m. 
Praha majetkový podíl 

radní Klega  

15. 082 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se stanoví 
poplatek za komunální  odpad  

nám. Blažek  

16/1. 411 Návrh na schválení vzdání se práva převodu pozemků do vlastnictví 
hl.m. Prahy dle zákona č. 95/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

nám. Blažek  

16/2. 439 Návrh na schválení vzdání se práva převodu pozemků do vlastnictví 
hl.m. Prahy dle zákona č. 95/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

nám. Blažek  

17. 357 Návrh na úplatný převod vlastnictví nemovitosti a to stavby 
skladové vícepodlažní haly bez čp., postavené na pozemku parc.č. 
13/10 v k.ú. Libeň z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Petra 
Hrbka 

nám. Blažek  

18. 464 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa 
služeb Městské policie hl.m. Prahy a úpravu rozpočtu příspěvkové 
organizace Správa služeb Městské policie hl.m. Prahy 

nám. Blažek  

19. 438 Návrh na zařazení výnosů daně z nemovitostí převedených v závěru 
roku 2004 hl.m. Praze do finančního vypořádání za rok 2004 s MČ 
a k návrhu na poskytnutí zálohy na finanční vypořádání za rok 2004 
MČ hl.m. Prahy 

nám. Hulinský  

20. 407 Návrh na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury za rok 2005 radní Němec  
21. 425 Návrh na změnu textu zakládací smlouvy obecně prospěšné 

společnosti „Pražský dům fotografie – Prague House of 
Photography, o.p.s.“ 

radní Němec  



 
22/1. 442 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 4 (objekt 
bez č.popisného s pozemkem parc.č. 2848/273 v k.ú. Záběhlice) a 
k návrhu změny zřizovací listiny Gymnázia, Praha 4, Postupická 
3150  

radní Štrof  

22/2. 457 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 12 
(objekt č.p. 3348 s pozemky parc.č. 4635/64 a 4635/65 v k.ú. 
Modřany) a k návrhu změny zřizovací listiny Domu dětí a mládeže 
Modřany, Praha 4, Urbánkova 3348 

radní Štrof  

23. 105 Návrh na změnu zřizovací listiny Středního odborného učiliště 
kadeřnického, Praha 4, Roškotova 6 

radní Štrof  

24. 428 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MČ Praha 
10,12,20 na provozování sběrných dvorů a poskytnutí účelové 
investiční dotace pro MČ Praha 16 na dobudování sběrného dvora 
Radotín 

radní Gregar  

25. 380 Návrh kandidáta pro volbu člena do Dozorčí rady VZP ČR radní Halová  
26. ÚST Návrh  personální změny ve výboru ZHMP předsedové výborů  
27.   Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP                             

 

 

 

K   I N F O R M A C I 
 

1. 461 Informace o dopravních omezeních na území hl.m. Prahy radní Šteiner  

2. 416 Informace o uložených volných finančních rozpočtových 
prostředcích HMP k 31.12.2004 

nám. Hulinský  

3. 424 Informace o zařazení projektů prevence kriminality do programu 
MVČR “PARTNERSTVÍ“ v roce 2005 

radní Choděra  

4. 429 Informace o činnosti výboru hospodářské politiky ZHMP  za rok 
2004 

předseda výboru  
JUDr. Nigrini,Ph.D. 

 

5. 456 Informace o činnosti výboru  infrastruktury ZHMP  za rok 2004 předseda výboru  
RNDr. Habrnál 

 

6. 463 Zpráva z kontroly působnosti orgánů Kongresového centra Praha, 
a.s. a odpovědných zástupců hl.m. Prahy v souvislosti se vznikem 
plnění ručitelského závazku za úvěr společnosti KALIVODA, a.s. 
od Union banky, a.s. ve výši 50 mil. Kč s příslušenstvím 

předseda kontrolního 
výboru ZHMP 
JUDr.Hoffman 

 

 
 


