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

27.  zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 28.4.2005 

___________________________________________________ 

 (odsouhlaseno Radou HMP dne 19.4.2005) 

 

 
1/1. 630 Žádosti o finanční podporu předloženou v  1. výzvě v rámci 

grantového schématu opatření 2.1. – Integrace specifických skupin 
obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Jednotného 
programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hl.m. Praha 

primátor hl.m. Prahy  

1/2. 631 Žádosti o finanční podporu předloženou v  1. výzvě v rámci 
grantového schématu opatření 3.1. – Rozvoj počátečního 
vzdělávání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb 
trhu práce a ekonomiky znalostí Jednotného programového 
dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hl.m. Praha 

primátor hl.m. Prahy  

1/3. 632 Žádosti o finanční podporu předloženou v  1. výzvě v rámci 
grantového schématu opatření 3.2. – Rozvoj dalšího vzdělávání 
Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 
hl.m. Praha 

primátor hl.m. Prahy  

1/4. 633 Žádosti o finanční podporu předloženou v  1. výzvě v rámci 
grantového schématu opatření 4.3. – Rozvoj cestovního ruchu  
Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 
hl.m. Praha 

primátor hl.m. Prahy  

2/1. 492 Návrh zadání změny Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy 
Z 1001/00 (VRU Masarykovo nádraží – Florenc) 

nám.Bürgermeister  

2/2. 621 Návrh na zadání změny Z 1525/00 Územního plánu sídelního 
útvaru hl.m. Prahy (rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod) 

nám. Bürgermeister  

3. 581 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. 
Prahy Městské části Praha 1 určené na obnovu barokní fasády 
objektu čp. 847, k.ú. Staré Město, Nemocnice Na Františku 8,  
Praha 1 

nám.Bürgermeister  

4. 634 Návrh na úplatný převod rodinného domu č.p. 669, ul. Ruská 
v Kostelci nad Černými Lesy současným nájemcům manželům 
Hrdličkovým 

nám. Bürgermeister  

5. 606 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 1224/2 o výměře 87 
m2 v k.ú. Čakovice z vlastnictví společnosti Pražská energetika, a.s. 
do vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Bürgermeister  

6. 639 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 - Štěrboholy 
(pozemky parc.č. 349/21 až 349/25 v k.ú. Štěrboholy) 

nám. Bürgermeister  

7. 563 Návrh požadavků MČ hl.m. Prahy na ponechání nevyčerpaných 
účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 
2004 (popř. v roce 2003,2002) k využití v roce 2005 

nám. Hulinský  

8/1. 484A Návrh úpravy schváleného rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 
2005 

nám. Hulinský  

8/2. 603 Návrh na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2005, 
kapitoly 03 - Doprava - navýšení o 830 000 000 CZK, určených na 
výstavbu provozního úseku trasy metra IV. C2 (Ládví - Letňany) 

nám. Hulinský  

9. 578 Návrh na přidělení finančních prostředků v oblasti sportu a 
tělovýchovy 

nám. Hulinský  



10. 566 Návrh na převod nevyčerpaných prostředků z půjčky EIB v r. 2004 
k navýšení rozpočtu na rok 2005 

nám. Hulinský  

11. 584 Návrh na změnu hranic hl.m. Prahy a obce Jesenice a změně 
katastrální hranice Šeberov - Zdiměřice 

nám. Blažek  

12. 423 Návrh na bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví hl.m. Prahy 
za účelem výstavby Městského okruhu – stavby č. 0079 Špejchar – 
Pelc/Tyrolka 

radní Šteiner  

13. 312 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví id. ½ pozemku parc.č. 2575/58 
v k.ú. Kyje do vlastnictví hl.m. Prahy v souvislosti s realizací 
stavby č. 0053 Vysočanská radiála 

radní Šteiner  

14. 635 Návrh na rozdělení finančních prostředků BESIP na rok 2005 radní Šteiner  
15. 622 Návrh na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy 

v kap. 04 pro MČ hl.m. Prahy formou dotace na investiční akce 
radní Štrof  

16. 450 Návrh změny zřizovací listiny Středního odborného učiliště 
technického, Praha 10, Dubečská 34 

radní Štrof  

17. 638 Návrh na zrušení příspěvkové organizace Mateřská škola romská 
internátní, Praha 4, Na Lánech 22 a 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 4 (objekt č.p.1107 s pozemky v k.ú. Michle) 

radní Štrof  

18. 587 Návrh na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací hl.m. 
Prahy v působnosti odboru SOC 

radní Halová  

19. 637 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  - Dubeč (DPS 
Dubeč)  

radní Halová  

20. 570 Návrh na změnu účelovosti a uvolnění dotací z rozpočtu hl.m. 
Prahy v kap. 02 na městské části Kolovraty, Královice, Nebušice a 
Újezd 

radní Gregar  

21. 601 Návrh na uvolnění dotací z rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 02 na 
městské části Praha 20, Praha 22, Velká Chuchle, Zbraslav a Troja 

radní Gregar  

22/1. 626 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 1874 v k.ú. Řepy 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti FUNTRONIC 
Trading s.r.o. 

radní Klega  

22/2. 616 Návrh na úplatný převod pozemků parc č. 1040/21 v k.ú. 
Hlubočepy z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společenství 
vlastníků jednotek Lohniského 899 

radní Klega  

22/3. 503 Návrh na úplatný převod vlastnictví pozemků v k.ú. Krč 
z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví Ivy Malé a 
Zdenky Mouchové 

radní Klega  

22/4. 598 Návrh na schválení úplatného převodu vlastnictví části pozemku 
parc.č. 1059/6 a části pozemku parc.č. 1059/8 v k.ú. Liboc za 
účelem výstavby vjezdu a parkovacích stání z vlastnictví hl.m. 
Prahy do vlastnictví 3 JN s.r.o. 

radní Klega  

22/5. 600 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 1227/1 v k.ú. Libeň 
z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví Tomáše 
Voříška, Ing.Jaroslavy Bujárkové a do společného jmění manželů 
Františka a Elvíry Mandlíkových 

radní Klega  

22/6. 589 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 1659/3 v k.ú. Troja 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví MOSAICO s.r.o.  

radní Klega  

22/7. 611 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 3816/2 v k.ú. 
Břevnov z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Lubora Červy a 
manželů Holcových 

radní Klega  

 
 
 



 
23. 618 Návrh dalšího postupu přípravy záměru a zásad obchodního využití 

areálu Obecní dvůr, č.p. 1017 a 800, k.ú. Staré Město a k návrhu 
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 1 
(pozemky parc.č. 931/5 a 932/2 v k.ú. Staré Město) 

radní Klega  

24/1. 627 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 1235/9 v k.ú. 
Stodůlky z vlastnictví Antonína Světlíka 

radní Klega  

24/2. 628 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 4783/8 v k.ú. 
Dejvice z vlastnictví Jiřího Kocourka 

radní Klega  

24/3. 629 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 835/11 v k.ú. 
Točná ze spoluvlastnictví Martina Husáka a Květy Husákové 

radní Klega  

24/4. 528 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemků parc.č. 712/8 a 712/9 
v k.ú. Šeberov do vlastnictví hl.m. Prahy pro relizaci stavby č. 0106 
TV Šeberov, etapa 0004 komunikace K Šeberovu 

radní Klega  

24/5. 620 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 896/1 v k.ú. 
Hlubočepy z vlastnictví Petra Ambrože do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

25/1. 561 Návrh na prodej pozemků z majetku hl.m. Prahy do vlastnictví 
majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové 
výstavby 
Příloha č. 1 
- prodej pozemků parc.č. 4205/12,4205/13 a 4198/110 v  
  k.ú. Smíchov   
Příloha č. 2 
- prodej pozemků parc.č. 496/3,4,5 a 1740/24 v k.ú. Hostivař 
Příloha č. 3 
-prodej pozemků parc.č. 1562/2 až 8 a 1562/25 v k.ú. Hlubočepy  
Příloha č. 4  
- prodej pozemků parc.č. 232/96 až 100 v k.ú. Černý Most 
Příloha č. 5 
- prodej pozemků parc.č. 487/1,2, 3489/1,2, 491 a 494 v k.ú.  
  Břevnov  
Příloha č. 6 
- prodej pozemků parc.č. 1853/26 v k.ú. Podolí 
Příloha č. 7 
- prodej pozemků parc.č. 1227/3 v k.ú. Libeň  
Příloha č. 8 
- prodej pozemků parc.č. 2072/398 až 400, 2078/430 a 431 v k.ú. 
   Záběhlice 

radní Klega  

25/2. 610 Návrh úplatného převodu pozemků  v k.ú. Vršovice z vlastnictví 
hl.m.Prahy do vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci 
legislativy družstevní bytové výstavby platné do roku 1991 

radní Klega  

25/3. 617 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 20/83 ze dne 16.9.2004 
k prodeji pozemků z majetku hl.m. Prahy do vlastnictví majitelů 
staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové výstavby 

radní Klega  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
26. 624 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 1 - pozemek parc.č. 1133/2 v k.ú.  Staré Město včetně  
                       studny) 
MČ Praha  3 - pozemky  v k.ú. Žižkov – areál Jesle Roháčova 
MČ Praha  9 -  pozemky v k.ú. Vysočany, Libeň 
MČ Praha  10 - pozemek parc.č. 4077/2 v k.ú.Vinohrady 
                          - pozemek parc.č. 2177/1 v k.ú. Vršovice  
MČ Praha  - Troja - (dům č.p. 741 vč. zastavěného pozemku parc.č.  
                                   1287/3 a funkčně souvisejícího pozemku  
                                   parc.č. 1287/2 v k.ú. Troja) 
MČ Praha  4 - (pozemky zastavěné bytovými domy a pozemky  
                          funkčně související  v k.ú. Krč ) 

radní Klega  

27. 625 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 
(pozemky parc.č. 2069/11,12 a 15 v k.ú. Modřany) 

radní Klega     

28. ÚST Návrh  personálních změn ve výborech ZHMP předsedové výborů  
29.   Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K   I N F O R M A C I 
 

1. 614 Informace o dopravních omezeních na území hl.m. Prahy radní Šteiner  

2. 577 Informace o uložených volných finančních rozpočtových 
prostředcích HMP k 31.3.2005 

nám. Hulinský  

 
 


