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

23.  zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 29.1.2009 

______________________________________________________________ 
                                        (odsouhlaseno Radou HMP dne 20.1.2009) 
 
1. 204 Návrh na schválení vzdání se práva převodu pozemků do vlastnictví 

hl.m. Prahy dle zákona č.95/1999 Sb. 
nám. Blažek  

2/1. 200 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bohnice a Libeň z 
vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu 
pro Státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Blažek  

2/2. 225 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Ďáblice, Hostivař a 
Kamýk z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s 
majetkem státu pro Státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci" do 
vlastnictví h.m. Prahy 

nám. Blažek  

2/3. 215 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Hostivař a Malešice z 
vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu 
pro Státní statek hl. m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hlavního 
města Prahy 

nám. Blažek  

3. 229 Návrh na volbu přísedících Městského soudu v Praze nám. Blažek  
4/1. 171 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č 1019/1 o výměře 214 m2 

a částí pozemku parc.č. 1662/1 o výměře 1978 m2 oba v k.ú. 
Hlubočepy z vlastnictví hl.m. Prahy do SJM Mgr. Petra a Ing. Ivany 
Cerhových a SJM Ing. Marka a Ing. Lenky Lešových  

nám. Klega 
 

 

4/2. 181 Návrh na úplatný převod pozemku parc. č. 1364/1 v k.ú. Vršovice o 
výměře 54 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví spol. AKRO 
living s.r.o. 

nám. Klega 
 

 

4/3. 260 Návrh na schválení úplatného převodu pozemků parc.č. 628/231 o 
výměře 375 m2, parc.č. 628/331 o výměře 44 m2  a části pozemku 
parc.č. 628/229 o výměře 218 m2 v kat. území Prosek z vlastnictví 
hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti Vivus, s.r.o. 

nám. Klega 
 

 

4/4. 137 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 2693/6 o výměře 30 
m2 v k.ú. Stodůlky z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví fyzické 
osoby pana Petra Zralého  

nám. Klega 
 

 

4/5. 110 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 156/2 o výměře 65 
m2 v kat. území Chodov z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
Ing. Jany Janečkové 

nám. Klega 
 

 

4/6. 117 Návrh na úplatný převod části pozemku parc. č. 501/1 v k. ú. Krč o 
výměře 160 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví paní Ivany 
Gorgolové 

nám. Klega 
 

 

4/7. 134 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 2860/1 o výměře 22 
m2 v k.ú. Stodůlky z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví MUDr. 
Jána Leštáka, CSc 

nám. Klega 
 

 

4/8. 232 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 1543 o výměře 3 
m2, k.ú. Újezd nad Lesy z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 

nám. Klega 
 

 

4/9. 043 Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 
1867/1 v k.ú. Vysočany o výměře 142 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy 
do vlastnictví společnosti Pražské služby, a.s. 

nám. Klega 
 

 

5. 242 Návrh na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví 
Ivety Soukupové do vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Klega 
 

 

6. 263 Návrh směny pozemku parc.č. 3350/6 o výměře 200 m2 v k.ú. 
Libeň ve vlastnictví PNEU-Šafránek s.r.o. za pozemek parc.č. 
238/2 o výměře 266 m2 v k.ú. Hostivař ve vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Klega 
 

 



7. 244 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška 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 5 a Praha 15 (pozemky v k.ú. Hlubočepy a Horní  
  Měcholupy) 
- MČ Praha 10 (pozemky v k.ú. Vršovice) 
- MČ Praha 10 a Praha 14 (nemovitosti v k.ú. Záběhlice, k.ú.  
                                           Strašnice, k.ú. Vršovice a k.ú. Hloubětín) 
- MČ Praha 1, Praha 4, Praha 10 a Praha 13  (pozemky v k.ú. Staré  
                                                  město, Lhotka, Strašnice a Stodůlky) 
- MČ Praha 10, Praha-Čakovice a Praha-Dubeč (nemovitosti v k.ú.  
                                     Malešice, v k.ú. Třeboradice a v k.ú. Dubeč) 
- MČ Praha 10, Praha 14 (pozemky v k.ú. Vršovice, pozemek v k.ú. 
                                         Hloubětín   
- MČ Praha 13 a Praha-Čakovice (nemovitosti v k.ú. Stodůlky a  
                                                       v k.ú. Čakovice) 

nám. Klega 
 

 

8. 245 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška 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 a Praha 9 (pozemky pod stavbami komunikací) 
- MČ Praha 6, Praha-Libuš, Praha – Velká Chuchle (vodní plocha 
                        v k.ú. Vokovice a lesní pozemky v k.ú. Libuš, 
                        Písnice a Velká Chuchle) 
- MČ Praha 10 (pozemky v k.ú. Vršovice) 

nám. Klega 
 

 

9. 247 Návrh na uvolnění dotací z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2009 v 
kapitole 02 a 08 pro MČ Praha 22 a Praha - Petrovice 

nám. Klega 
 

 

10. 237 Návrh na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy pro projekty z 1. výzvy 
Operačního programu Praha - Adaptabilita 

nám. Reedová  

11. 280 Návrh na udělení účelové neinvestiční dotace HMP pro MČ 
v oblasti sociálních služeb v roce 2009 

radní Janeček  

12/1. 241 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemků z vlastnictví České 
republiky do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Janeček  

12/2. 258 Návrh na bezúplatné nabytí tří stožárů veřejného osvětlení v ulici 
Pod Martinem v Praze 6 - Řepy, vybudovaného na pozemcích parc. 
č. 1446 v k.ú. Řepy a  parc. č. 185 v k.ú. Řepy, který byl oddělený 
geometrickým plánem č. 730-35/2001 a nově označen parc. č. 
185/6 v k.ú. Řepy, od Klima spol. s r.o., IČ: 49705148, se sídlem 
Radimova 65, 169 00 Praha 6 do majetku hl.m. Prahy 

radní Janeček  

13/1. 185 Návrh na úplatný převod nemovité věci ve vlastnictví hl.m. Prahy 
realizované v rámci investiční akce města č. 8261 DPS Uhříněves 
II. do vlastnictví Pražské plynárenské a.s. 

radní Janeček  

13/2. 279 Návrh na úplatný převod pozemku kat.území Černý Most, parc.č. 
232/73 (342 m2), z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví vlastníků 
domu čp. 941 kat.území Černý Most 

radní Janeček  

13/3. 262 Návrh na úplatný převod pozemků kat.území Kobylisy, parc.č. 
1033/8 a 1033/12 z vlastnictví hl.m. Prahy vlastníkovi domu čp. 
1646 

radní Janeček  

13/4. 166 Návrh úplatného převodu pozemků z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy 
družstevní bytové výstavby platné do roku 1991 

Příloha č .1 
k návrhu na úplatný převod pozemku kat. území Ruzyně, parc. č. 
1898/5 o výměře 64 m2, z vlastnictví hl.m. Prahy vlastníkům domů 
čp. 768, 769 a 770 kat. území Ruzyně 
 
 
 

radní Janeček  
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 2 
k návrhu na úplatný převod zastavěných pozemků parc. č. 151/229 
o výměře 259 m2 , parc. č. 151/230 o výměře 259 m2 a  parc. č. 
151/231 o výměře 291 m2 a pozemků souvisejících parc. č. 151/381 
o výměře 577 m2 a parc. č. 151/383 o výměře 298 m2 v 
katastrálním území Stodůlky z vlastnictví hl.m. Prahy do 
podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů a společných částí domů 
č.p. 1788-1790, ulice Fantova v  Praze 5 
 
Příloha č. 3 
k návrhu na úplatný převod pozemků kat. území Stodůlky, parc. č. 
2342/98 (222 m2), 2342/99 (222 m2), 2342/502 (101 m2), 
2342/503 (87 m2), 2342/504 (70 m2), 2342/505 (54 m2), 2342/506 
(45 m2), 2342/507 (23 m2) a 2342/508 (127 m2) z vlastnictví hl.m. 
Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků domů čp. 2392, 
2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399 a 2400, vše kat. území 
Stodůlky 
 
Příloha č. 4 
k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 221/119 (313 m2) a 
221/120 (313 m2) z vlastnictví hl.m. Prahy vlastníkům domů čp. 
872 a 873, vše kat. území Černý Most 
 
Příloha č. 5 
k návrhu na úplatný převod pozemků kat. území Stodůlky, parc. č. 
3040 (290 m2), 3041 (279 m2), 3042 (283 m2), 3043 (281 m2) a 
3044 (283 m2) z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví vlastníků 
domů čp. 2129, 2130, 2131, 2132 a 2133 kat. území Stodůlky 

14. 197 Návrh územně analytických podkladů hl.m. Prahy radní  Langmajer + CD 
15. 252 Návrh na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na 

rok 2009 
radní Richter  

16. 116 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví k pozemkům parc.č. 179/1 a 
181/1 k.ú. Troja z vlastnictví Ing. Rostislava Kopeckého do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Richter  

17. 908 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Galerie 
hl.m. Prahy 

radní Richter  

18. 207 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MČ Praha 12, MČ Praha 
16, MČ Praha 20 na provozování sběrného dvora 

radní Štěpánek  

19. 234 Návrh na výkup zahrádkářských chatek do vlastnictví hl.m.Prahy za 
účelem majetkoprávního zajištění stavby č.999606 - Štěrboholská 
radiála - zkapacitnění v prostoru k.ú. Strašnice a Hostivař 

radní Šteiner  

20.  Návrh personálních změn ve výborech ZHMP předsedové výborů  
21.  Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP         
 
 
 
 

K    I N F O R M A C I 
 
1. 246 Informace o významných dopravních omezeních na hlavních 

komunikacích v Praze 
radní Šteiner  

2. 186 Informace o udělení III. kola grantů "PREVENCE KRIMINALITY 
2008" 

nám. Blažek  

3. 235 Informace o činnosti Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP za 
II. pololetí 2008 

Ing. Karel Jech 
předseda výboru 

 

4. 162 Informace o činnosti Výboru evropských fondů ZHMP za rok 2008 JUDr. Tomáš Vavřinec 
předseda výboru 

 



5. 243 Informace o činnosti Zdravotního výboru ZHMP za rok 2008 
 

MUDr. Michaela 
Bartáková 
předsedkyně výboru 

 

6. 257 Informace o činnosti výboru sociálního ZHMP za rok 2008 Ing. Lenka Alinčová 
předsedkyně výboru 

 

7. 251 Informace o činnosti Výboru dopravy ZHMP za II. pololetí 2008 Ing. David Vodrážka 
předseda výboru 

 

8. 239 Informace o činnosti Bezpečnostního výboru ZHMP za rok 2008 Pavel Žďárský 
předseda výboru 

 

9. 268 Informace o činnosti výboru kontrolního ZHMP za rok 2008 JUDr. František 
Hoffman 
předseda výboru 

 

10. 272 Informace o činnosti výboru informatiky a veřejné správy ZHMP v 
období od 1. 1. 2008 do 30.11. 2008 

Mgr.Tomáš Homola 
předseda výboru 

 

 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
Mimo tento „Návrh programu“ vám byl rozdán tisk: 
 
Z - 240 – Způsob vyřízení "Petice proti nucenému přerušení činnosti galerie Artwall" 
               - předkládá předseda kontrolního výboru ZHMP JUDr. František Hoffman  


