
 

                          U P R A V E N Ý 
 

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

21.  zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 27.11.2008 

______________________________________________________________ 
                                        (odsouhlaseno Radou HMP dne 25.11.2008) 
 
 
1. 145 Konečný návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 

2009, dotačních vztahů k městským částem hlavního města Prahy 
na rok 2009 a rozpočtového výhledu do roku 2014 

primátor hl.m. Prahy  

2. 161 Návrh na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2008 o přijaté investiční transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva pro místní rozvoj určené na projekt financovaný v 
rámci JPD2 

primátor hl.m. Prahy  

3. 135 Návrh na udělení partnerství hl. m. Prahy při pořádání sportovních 
akcí v roce 2008 

primátor hl.m. Prahy  

4/1. 081 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 
13 na vrub kapitoly 10 - neúčelová rezerva rozpočtu hlavního města 
Prahy 

primátor hl.m. Prahy  

4/2. 157 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 
15 na vrub kapitoly 10 - neúčelová rezerva rozpočtu hlavního města 
Prahy 

primátor hl.m. Prahy  

4/3. 158 Návrh na poskytnutí účelových investičních dotací městské části 
Praha - Libuš na vrub kapitoly 10 - neúčelová rezerva rozpočtu 
hlavního města Prahy na rok 2008 

primátor hl.m. Prahy  

4/4. 146 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - 
Kolovraty na vrub kapitoly 10 - neúčelová rezerva rozpočtu 
hlavního města Prahy 

primátor hl.m. Prahy  

5. 079 Návrh na změnu účelu investiční dotace poskytnuté z rozpočtu 
hlavního města Prahy v roce 2008 městské části Praha - Nebušice 

primátor hl.m. Prahy  

6. 150 Návrh na změnu účelu nevyčerpaných finančních prostředků z 
účelové investiční dotace,  ponechané pro r. 2008 městské části 
Praha - Řeporyje 

primátor hl.m. Prahy  

7. 044 Návrh na snížení investiční dotace poskytnuté MČ Praha - Velká 
Chuchle z rozpočtu hl.m. Prahy a převodu finančních prostředků do 
rozpočtu OMI MHMP  

primátor hl.m. Prahy  

8. 141 Návrh na snížení účelové investiční dotace poskytnuté MČ Praha 6 
z rozpočtu hlavního města Prahy a převodu finančních prostředků 
do kapitoly 03 rozpočtu hlavního města Prahy 

primátor hl.m. Prahy  

9. 071 Návrh na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 09 - vnitřní správa 
a návrhu na poskytnutí finančního daru společnosti w.art projects 
s.r.o. na realizaci projektu TRANSPARENCY 2009 

primátor hl.m. Prahy  

10. 085 Návrh na stanovení paušální hodinové částky pro poskytování 
náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 
neuvolněného člena  Zastupitelstva hl.m. Prahy 

primátor hl.m. Prahy  

11. 174 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ na provoz 
Sborů dobrovolných hasičů 

nám. Blažek  

12/1. 120 Návrh na schválení úplatného nabytí pozemků do vlastnictví 
hlavního města Prahy dle zákona č. 95/1999 Sb. 

nám. Blažek  
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12/2. 188 Návrh na úplatné nabytí pozemků v k. ú. Dolní Měcholupy z 
vlastnictví fyzických osob do vlastnictví hl. m. Prahy 

nám. Blažek  

13. 115 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví k pozemkům v k.ú. Ďáblice 
a Kyje 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  

14. 163 Návrh 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 9 (budova č.pop. 576 s pozemkem v k.ú. Prosek) a k 
návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa 
služeb Městské policie hlavního města Prahy  

nám. Blažek  

15/1. 037 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 1236/19 o výměře 348 
m2 v k.ú. Stodůlky z vlastnictví hl. m. Prahy do SJM Petra Brychty 
a Naděždy Brychtové 

nám. Klega 
 

 

15/2. 840 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 251/131 o výměře 
872 m2 v kat. území Chodov z vlastnictví hlavního města Prahy do 
vlastnictví Skanska Reality a.s., se sídlem Praha 10, Kubánské nám. 
11/1391 

nám. Klega 
 

 

15/3. 024 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc. č. 4921/1 o 
výměře 446 m2 v k.ú. Smíchov z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví spol. EKOPROJEKT Praha a.s. 

nám. Klega 
 

 

15/4. 153 Návrh na úplatný převod pozemků pod garážemi parc.č. 628/56 o 
výměře 14 m2, parc.č. 628/58 o výměře 10 m2, parc.č. 628/59 o 
výměře 9 m2, parc.č. 628/60 o výměře 8 m2 a parc.č. 628/61 o 
výměře 8 m2, vše v k.ú. Košíře  z vlastnictví hl. m. Prahy do 
vlastnictví majitelů garáží 

nám. Klega 
 

 

15/5. 152 Návrh na schválení úplatného převodu pozemků parc.č. 1818/87 o 
výměře 37 m2 a parc.č. 2413/38 o výměře 40 m2, oba v k.ú. 
Hostivař z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví PREdistribuce, a.s. 

nám. Klega 
 

 

15/6. 923 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 2499/1 o výměře 97 
m2 v k.ú. Hloubětín z vlastnictví hl.m. Prahy do společného jmění 
manželů Mgr. Zdeňka a Mgr. Mileny Edelmannových 

nám. Klega 
 

 

15/7. 050 Návrh na úplatný převod  plynárenského zařízení - STL plynovodů, 
realizovaných v rámci stavby č. 0137 "TV kyje-Hutě, etapa 0002 - 
východně od Lipnické" z vlastnictví hl.m. Prahy  do vlastnictví 
Pražské plynárenské Distribuce, a.s., členu koncernu Pražská 
plynárenská a.s. 

nám. Klega 
 

 

16. 156 Návrh na úplatné nabytí pozemků parc. č. 1798/196 o výměře 207 
m2 a parc. č. 1798/255 o výměře 29 m2 k.ú. Hlubočepy z 
vlastnictví společnosti FINEP & AKRO development, a.s. se sídlem 
Václavské náměstí 846/1, Praha 1, do vlastnictví hlavního města 
Prahy za smluvní cenu ve výši 1.000,- Kč 

nám. Klega 
 

 

17. 934 Návrh na směnu pozemku parc.č. 1091/19 v k.ú. Hodkovičky o 
výměře 436m2 ve vlastnictví Ing. Petra Panýrka za pozemek parc.č. 
1071/5 v k. ú. Hodkovičky o výměře 603 m2 ve vlastnictví 
hlavního města Prahy pro realizaci stavby č. 9514 KOMOKO, etapa 
0011 

nám. Klega 
 

 

18. 076 Návrh na odkoupení 377 kusů akcií společnosti Pražská 
vodohospodářská společnost a.s. od společnosti Úpravna vody 
Želivka, a.s. a 58 kusů akcií společnosti Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. od společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. 

nám. Klega 
 

 

19. 131 Návrh na určení zástupců a náhradníků za zástupce hl.m. Prahy na 
valných hromadách akciových společností v majetkovém portfoliu 
hl.m. Prahy 

nám. Klega 
 

 

20. 190 Návrh na využití nabídky předkupního práva k podílu pozemků 
parc. č. 533/22, parc. č. 532/44 v k.ú. Střížkov od spoluvlastníků dle 
LV č. 3065 a 1693 

nám. Klega 
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21. 165 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   6- (objekt bývalých jeslí v k.ú. Dejvice) 
- MČ Praha   6- (pozemky v k.ú. Břevnov, Ruzyně, Vokovice) 
- MČ Praha 10- (pozemky u garáží v k.ú. Michle) 

nám. Klega 
 

 

22. 
 

164 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 10- (pozemek parc.č. 2310/9 v k.ú. Záběhlice) 

nám. Klega  

23. 964 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní 
škola a střední škola waldorfská, se sídlem Praha 4, Křejpského 
1501 

nám. Kousalíková  

24. 104 Návrh na úpravu členění  účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
hlavního města Prahy poskytnuté  Městské části Praha 4 na 
integraci žáků  

nám. Kousalíková  

25. 103 Návrh na schválení individuálních komplexních projektů odboru 
sociální péče a zdravotnictví MHMP předložených v rámci prioritní 
osy 2 Podpora vstupu na trh práce Operačního programu Praha - 
Adaptabilita 

nám. Reedová  

26. 160 Oznámení záměrů MČ Praha 8 na prodej věcí z vlastnictví hlavního 
města Prahy, svěřených do správy městské části  Praha 8, bytových 
domů a pozemků v k.ú. Bohnice, Kobylisy a Troja, předložených 
podle ustanovení § 18 odst. 1 písmena a) 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  

radní Janeček 
 

 

27. 167 Návrh 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 městské části Praha 18 (byt. 
domy a zastavěné pozemky v k.ú. Letňany) 

radní Janeček 
 

 

28. 178 Návrh na revokaci usnesení  ZHMP č. 11/62 ze dne 29.11.2007 k  
návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 1293/531 a 1293/532 o 
celkové výměře 538 m2 zastavěná plocha a pozemků souvisejících 
parc.č. 1974 a 1975 o celkové výměře 575 m2 vše v k.ú. Řepy z 
vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků 
budov na pozemcích situovaných 

radní Janeček 
 

 

29. 155 Návrh na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Bořkovice z vlastnictví 
České republiky do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Janeček 
 

 

30/1. 142 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 2530/39 o výměře 272 
m2 kat.území Dejvice  z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Ing. 
Vlastimila  Kuglera 

radní Janeček 
 

 

30/2. 187 Návrh na úplatný převod pozemků kat.území Černý Most, parc.č. 
221/42 (285 m2), 221/43 (299 m2), 221/44 (277 m2), 221/45 (285 
m2), 221/46 (284 m2) a 221/47 (286 m2), z vlastnictví hl.m. Prahy 
do vlastnictví Bytového družstva Doležalova 1041-1046 

radní Janeček  

30/3. 048 Návrh na úplatný převod souvisejícího pozemku parc.č. 51/25 o 
výměře 86 m2 v k.ú. Vysočany z vlastnictví hlavního města Prahy 
do vlastnictví Společenství vlastníků domu Mlékárenská 713/4, 
Praha 9 

radní Janeček  
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30/4. 026 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 pozemků parc. č. 2131/248 o výměře 
520 m2, 2131/249 o výměře 523 m2 zastavěná plocha a  pozemku 
souvisejícího parc. č. 2131/686 o výměře 926 m2, který tvoří se 
zastavěnými pozemky jeden funkční celek vše v k.ú. Stodůlky z 
vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků 
družstevních staveb na pozemcích situovaných 
 
Příloha č. 2 
k návrhu na úplatný převod pozemků kat. území Modřany, parc. č. 
4410/7 (223 m2), 4410/8 (223 m2), 4410/9 (223 m2), 4410/10 (224 
m2), 4410/11 (222 m2), 4400/280 (9 m2) a 4400/287 (1.156 m2) z 
vlastnictví hl.m. Prahy vlastníkům domů čp. 3235 až 3239, kat. 
území Modřany 
 
Příloha č. 3 
k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 2780/32 ( 226 m2), 
2780/33 (223 m2), 2780/34 (236 m2), 2780/35 (222 m2) a 2780/36 
(225 m2), kat.území Stodůlky, z vlastnictví hl.m. Prahy vlastníkům 
domů čp. 2466, 2467, 2468, 2469 a 2470, kat.území Stodůlky 
 
Příloha č. 4 
k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 3341/60 (225 m2), 
3341/61 (223 m2), 3341/62 (226 m2), 3341/160 (273 m2) a 
3341/161 (284 m2) a části pozemku 3341/205 podle GP označené 
jako 3341/228 (233 m2) z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví BD 
356 
 
Příloha č. 5 
k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 2342/147 (226 m2), 
2342/148 (225 m2), 2342/149 (453 m2), 2342/150 (276 m2) a 
2342/151 (223 m2), kat.území Stodůlky, z vlastnictví hl.m. Prahy 
do spoluvlastnictví vlastníků bytů a spoluvlastníků nebytových 
prostor a ostatních částí domů čp. 2498, 2499, 2500, 2501 a 2502, 
kat.území Stodůlky 

radní Janeček  

31. 170 Návrh na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Šeberov z vlastnictví 
Václava Černého do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Štěpánek  

32.  Návrh personálních změn ve výborech ZHMP předsedové výborů  
33.  Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP         

 
K    I N F O R M A C I 
 
1. 168 Informace o významných dopravních omezeních na hlavních 

komunikacích v Praze 
radní Šteiner  

2. 151 Informativní zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
Zastupitelstva hl.m. Prahy 

primátor hl.m. Prahy  

3. 189 Informace k požáru tržnice SAPARIA Praha - Libuš nám.Blažek  
4. 212 Informace k problematice závěrů kontroly Památkové inspekce 

Ministerstva kultury ČR zaměřené na přípravu obnovy národní 
kulturní památky Karlův most a na realizaci této akce 

radní Richter   

 


