SCHVÁLENÝ
PROGRAMU JEDNÁNÍ
16. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy,
které se konalo dne 26.4.2012 od 9,00 hod.
ve velké zasedací síni Nové radnice, Praha 1, Mariánské nám. 2
_________________________________________________________________
12,30 – 13,15
Návrhy, připomínky a podněty občanů hl.m. Prahy
13,15 – 14,00
Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP
k návrhu na ponechání nevyčerpaných finančních prostředků
příspěvkových organizací hlavního města Prahy z roku 2008 až
2011 a jejich použitím ke stejnému účelu v roce 2012
k návrhu na uvolnění rezervy pro městské části hlavního města
Prahy vytvořené v kap. 1016 rozpočtu hlavního města Prahy na rok
2012
k návrhu na vydání změn 06 a 07 Územního plánu sídelního útvaru
hl.m. Prahy
k návrhu na vydání celoměstsky významných změn I+II ÚP SÚ
hl.m. Prahy
k záměru ukončení pořizování Územního plánu hl.m. Prahy
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908/ k návrhu záměru pořídit Metropolitní územní plán hl.m. Prahy
A
862 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v oblasti
zdravotnictví pro rok 2012
835 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 18 z
kap. 05
849 k návrhu na snížení investičního transferu příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy - územní středisko
záchranné služby a poskytnutí účelové investiční dotace MČ
Praha 13
861 k návrhu na financování projektů specifické protidrogové prevence
"Zdravé město Praha 2012"
865 k návrhu na udělení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže na
rok 2012
859 k návrhu na udělení partnerství hl.m. Prahy při pořádání sportovních
akcí v roce 2012
918 k návrhu na poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků pro
školy a školská zařízení, zřizované hlavním městem Prahou v kap.
0416 na rok 2012
916 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok
2012 u škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou městské
části hlavního města Prahy
786 k návrhu změn zřizovacích listin příspěvkových organizací Dům
dětí a mládeže Praha 3 - Ulita, Dům dětí a mládeže Praha 6 a Dům
dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM v působnosti SMT MHMP
852 k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům dětí a
mládeže hlavního města Prahy v působnosti SMT MHMP
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k individuálnímu komplexnímu projektu odboru zdravotnictví,
sociální péče a prevence MHMP předloženému v rámci Operačního
programu Praha - Adaptabilita
k individuálnímu komplexnímu projektu odboru zdravotnictví,
sociální péče a prevence MHMP předloženému v rámci Operačního
programu Praha - Adaptabilita
k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s implementací
Operačního programu Praha - Adaptabilita v roce 2012
ke schválení projektů v rámci 8. výzvy Operačního programu Praha
- Konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost
ICT služeb
k prominutí penále za porušení rozpočtové kázně dle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů
k volbě přísedících Městského soudu v Praze
k návrhu na přijetí Partnerství hlavního města Prahy v oblasti
kultury a volného času v roce 2012
k odvolání Divadla Bez zábradlí proti usnesení ZHMP č.14/14 ze
dne 23.2.2012 o nepřidělení víceletého grantu na léta 2013 - 2016
k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 74/2 o výměře 719 m2
v k.ú. Smíchov z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Komerční
banky, a.s.
k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 2730/3 o výměře
581 m2 v k.ú. Stodůlky z vlastnictví hlavního města Prahy do
vlastnictví České republiky - Bezpečnostní informační služby
k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2319 v k. ú. Vršovice z
vlastnictví Ing. Mírumila Kadlece do vlastnictví hlavního města
Prahy
k návrhu na úplatné nabytí chodníku, parkovacích stání, uličních
vpustí, dopravního značení a komunikační zeleně v k.ú. Ďáblice
vybudovaných v rámci stavby „Obytný soubor Pod hvězdárnou komunikace“ z vlastnictví společnosti CENTRAL GROUP a.s
k návrhu na úplatné nabytí veřejných parkovacích stání, chodníků,
veřejného osvětlení, dopravního značení, sadové úpravy a pozemků
z vlastnictví společnosti Skanska a.s., se sídlem Líbalova 1/2348,
Praha 4, Chodov, IČ:26271303 za celkovou kupní cenu ve výši
1 000,- Kč do vlastnictví hlavního města Prahy
k návrhu na úplatné nabytí rozšíření komunikace, chodníku a
odvodňovacích vpustí na pozemku parc. č. 162/1 v k.ú. Benice z
vlastnictví společnosti JIHOVÝCHODNÍ MĚSTO, a.s., se sídlem
Praha 3, Přemyslovská 2845/43, IČ: 25119257 do vlastnictví
hlavního města Prahy
k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 179/4 v k.ú.
Břevnov a úplatné nabytí veřejné komunikace, šířky 4-5 m, délky
100m spojující ulici Slavníkova a Břevnovská podél novostavby
bytového domu ,,U’’ včetně 2 odvodňovacích vpustí, tří schodišť a
dvou vyrovnávacích ramp pro pěší propojující chodník v Patočkově
ulici v rámci stavby „III. etapa dostavby bloku Pod Marjánkou,
bytové domy A+U’’ z vlastnictví společnosti Skanska a.s., se sídlem
Líbalova 1/2348, Praha 4, Chodov, IČ:26271303 do vlastnictví
hlavního města Prahy
k návrhu směny pozemku parc.č. 3692/6 o výměře 95 m2 v k.ú.
Břevnov ve vlastnictví paní Zdeňky Juskové za část pozemku
parc.č. 2320 o výměře 209 m2 v k.ú. Břevnov ve vlastnictví hl.m.
Prahy
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k oznámení záměru MČ Praha 11 na prodej věci z vlastnictví radní Udženija
hlavního města Prahy, svěřené do správy městské části Praha 11,
pozemku parc.č. 394/8 v k.ú. Chodov, předloženého podle § 18
odst. 1 písm. d) obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m.
Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění
obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy
k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná radní Udženija
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
MČ Praha – Benice a Praha – Petrovice (pozemek pod komunikací
v k.ú. Benice a pozemky pod
komunikacemi v k.ú. Petrovice)
k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP
předsedové výborů
ZHMP
k návrhu personálních změn v kontrolním výboru ZHMP a k návrhu primátor hl.m. Prahy
na potvrzení místopředsedů výborů ZHMP
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Informace o významných dopravních omezeních na hlavních
komunikacích v Praze
Informace o návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap.
0416 na rok 2012 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním
městem Prahou a u škol, zřizovaných městskými částmi hlavního
města Prahy
Informace o udělení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže na
rok 2012
Informace ke zprávě o aktuálním vývoji taxislužby na území hl. m.
Prahy v roce 2011
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