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

28.  zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 26.5.2005 

___________________________________________________ 

 (odsouhlaseno Radou HMP dne 17.5.2005) 

 
1. 615 Návrh na schválení výše finančního podílu z rozpočtu hl.m. Prahy 

na schválené projekty, určené k podpisu smlouvy o financování a 
smlouvy o spolufinancování v rámci Jednotného programového 
dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha 

primátor hl.m. Prahy 

2. 604 Návrh řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti 
s výkonem funkce neuvolněného člena ZHMP 

primátor hl.m. Prahy 

3. 608 Návrh na udělení ceny hl.m. Prahy Sdružení čs. zahraničních letců 
1939 - 45 

primátor hl.m. Prahy 

4. 695 Návrh na účelovou neinvestiční dotaci MČ Prahy – na zkoušky 
zvláštní odborné způsobilosti 

primátor hl.m. Prahy 

5/1. 642 Návrh na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy 
z kap. 01 městské části Praha 22 

nám. Bürgermeister 

5/2. 673 Návrh na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy 
z kap. 08 MČ Dolní Počernice 

nám. Bürgermeister 

6. 551 Návrh na schválení bezúplatného nabytí podílového 
spoluvlastnictví pozemků a úplatného nabytí podílu na stavbě „TI 
pro 426 bytů Chodovec I-III.etapa“ do vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Bürgermeister 

7. 690 Návrh úplatného převodu rodinného domuč.p. 46, Za Zámečkem 2 
včetně funkčně příslušných pozemků v k.ú. Jinonice p. Petru 
Váverkovi 

nám. Bürgermeister 

8/1. 663 Návrh na úpravy rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2005 nám. Hulinský 
8/2. 664 Návrh na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy o přijatý úvěr ze 

SFRB 
nám. Hulinský 

9. 669 Návrh souboru rozpočtů vlastního hl.m. Prahy a městských částí 
hl.m. Prahy na rok 2005 

nám. Hulinský 

10. 644 Návrh na změnu účelovosti a uvolnění dotací z rozpočtu hl.m. 
Prahy v kap. 06 na MČ Praha 3,5,8,14,16,18, Praha – Klánovice, 
Kolovraty, Křeslice, Lysolaje, Štěrboholy, Újezd a Zbraslav 

nám. Hulinský 

11. 661 Návrh na volbu přísedících Městského soudu v Praze nám. Blažek 
12. 705 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví zákaz nabízení 

erotických vystoupení nebo erotických služeb 
nám. Blažek 

13/1. 597 Návrh na změny zřizovací listiny Odborného učiliště a Praktické 
školy, Praha 2, Vratislavova 6 

radní Štrof 

13/2. 602 Návrh na změny zřizovací listiny Středního odborného učiliště, 
Praha 10, U Krbu 521 

radní Štrof 

13/3. 585 Návrh na změny zřizovací listiny Integrované střední školy 
obchodní, Praha 7, Jablonského 3 

radní Štrof 

14/1. 613 Návrh na úpravu rozpočtu běžných údajů v kap. 04 – Školství 
mládež a samospráva a na rozpis závazných ukazatelů rozpočtu na 
rok 2005 škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je hl.m. 
Prahy na základě výsledků rozpočtového řízení I. 

radní Štrof 

14/2. 650 Návrh na úpravu rozpočtu běžných údajů v kap. 04 – Školství 
mládež a samospráva na rok 2005 u předškolních zařízení, škol a 
školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou MČ hl.m.Prahy na 
základě výsledků rozpočtového řízení I. 

radní Štrof 

15. 466 Návrh na schválení „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hl.m. 
Prahy“ 

radní Gregar 



16. 668 Návrh na uvolnění dotací z rozpočtu hl.m. Prahy v kapitole 02 na 
MČ Praha 17, Praha-Satalice a Praha-Dolní Počernice 

radní Gregar 

17. 680 Návrh na zvýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2005 o 
účelovou investiční dotaci ze SFDI na financování oprav a 
modernizace průjezdních úseků silnic a dálnic pro Technickou 
správu komunikací hl.m. Prahy 

radní Šteiner 

18/1. 531 Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 6/27 k.ú. Suchdol do 
vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č. 3106 TV Suchdol, 
etapa 0007 – Komunikace Výhledy 

radní Klega 
 

18/2. 532 Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 68 k.ú. Hodkovičky do 
vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č. 9514 KOMOKO, 
etapa 0011 

radní Klega 
 

19/1. 382 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 942/19 
v k.ú. Hlubočepy z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti 
Ventura Barrandov s.r.o. 

radní Klega 

19/2. 192 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 1129/1 v k.ú. Braník 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti JASA s.r.o. 

radní Klega 

19/3. 689 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 278 v k.ú. Bohnice 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví p.Petera Tomašky 

radní Klega 

19/4. 681 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 3058/9,10,11,12,14,31 
v k.ú. Chodov z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Romana 
Pilíška 

radní Klega 

19/5. 666 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 1216, 
1217,1218,1219,1220/1,1220/2,1221,1242/2 a části pozemků 
parc.č. 1222/1,1224/1,1242/1 v k.ú. Chodov z vlastnictví hl.m. 
Prahy do vlastnictví  NAVATYP a.s. 

radní Klega 

20. 697 Návrh na úplatný převod objektu č.p. 1298, U Krbu 11, Praha 10 na 
pozemku parc.č. 1615 včetně pozemků parc.č. 1615,1616 vše k.ú. 
Strašnice 

radní Klega 

21/1. 694 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemků parc.č. 
14/2,32/1,32/4 v k.ú. Ďáblice a pozemku parc.č. 1798/91 v k.ú. 
Slivenec z vlastnictví České republiky – Státní statek hl.m. Prahy „v 
likvidaci“ do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega 

21/2. 691 Návrh MF ČR na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemků parc.č. 
2724/3 a 2815/4 k.ú. Kyje, z vlastnictví ČR do vlastnictví hl.m. 
Prahy 

radní Klega 

21/3. 692 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemků parc.č. 
1651/1,1641/2,1638/4,1638/6, id. částí 426/525 pozemků parc.č. 
1638/2,1638/3,1638/7 k.ú. Troja z vlastnictví ČR-Státní statek hl.m. 
Prahy „v likvidaci“ do vlastnictví hl.m. Prahy  

radní Klega 

21/4. 700 Návrh na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy od 
Mgr.M.Michněvičové 

radní Klega 

21/5. 701 Návrh na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy od Čs. 
reality, a.s. 

radní Klega 

21/6. 699 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 02/28 ze dne 12.12.2002 na 
bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy od ČESKÁ 
DOKA, bednící technika spol. s r.o. a Ředitelství silnic a dálnic ČR 

radní Klega 

     22. 619 Návrh na vyřízení petice občanů hl.m. Prahy ve věci bezúplatného 
převodu pozemku parc.č. 2167 v k.ú.- Nové Město z vlastnictví 
hl.m. Prahy do vlastnictví České provincie Kongregace Školských 
sester de Notre Dame 

radní Klega 

 
 
 
 
 
 
 



23. 688 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 - pozemky parc.č. 2885/2 a 2886/1 v k.ú. Braník  
MČ Praha 10 - pozemek parc.č. 2078/258 v k.ú. Záběhlice 

- pozemek parc.č. 2247/2 v k.ú. Vršovice 
                      - pozemky v k.ú. Malešice   
MČ Praha 17 - pozemky v k.ú. Řepy související s objekty   
                         školských zařízení  
MČ Praha   6 - pozemky v k.ú. Ruzyně, Vokovice, Dejvice 

radní Klega 

24. 687 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   6 - slavnostní osvětlení 
MČ Praha 18 - stavba veřejného osvětlení v k.ú. Letňany 
MČ Praha 20 - stavba veřejného osvětlení v k.ú. Horní Počernice 
MČ Praha - Velká Chuchle  - veřejné osvětlení 
MČ Praha 12 – vodohospodářský majetek - kanalizace 

radní Klega 

25. 599 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. 2342/32 a 2342/33 v k.ú.Kunratice  
Příloha č. 2 
- prodej pozemků parc.č. 2513/231 v k.ú.Dejvice 
Příloha č. 3 
-prodej pozemků parc.č. 1195/7 až 14, 1195/48 až 58 v k.ú.Podolí 
Příloha č. 4  
- prodej pozemků parc.č. 2621/60 v k.ú.Kobylisy 
Příloha č. 5 
- prodej pozemků parc.č. 1740/15 a 1740/16 v k.ú. Hostivař 
Příloha č. 6 
- prodej pozemků parc.č. 972/15, 971/8 a 972/16 v k.ú. Podolí 
Příloha č. 7 
- prodej pozemků parc.č. 3336/2,3 a 5 v k.ú.Chodov 
Příloha č. 8 
- prodej pozemků parc.č. 527/52 v k.ú.Střížkov 
Příloha č. 9 
- prodej pozemků parc.č. 2059,2061.2094 až 20 v k.ú. Střešovice 
Příloha č. 10 
- prodej pozemků parc.č. 2381/8 v k.ú. Braník 
Příloha č. 11 
- prodej pozemků parc.č. 852/2 až 852/9 v k.ú.Hodkovičky 
Příloha č. 12 
- prodej pozemků parc.č. 3191/1 v k.ú.Chodov 

radní Klega 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



K   I N F O R M A C I 
 

1. 658 Informace o dopravních omezeních na území hl.m. Prahy radní Šteiner 
2. 654 Informace o uložených volných finančních rozpočtových 

prostředcích HMP k 30.4.2005 
nám. Hulinský 

3. 671 Informativní zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
Zastupitelstva hl.m. Prahy 

primátor hl.m. Prahy 

4. 696 Informace o přidělení účelové dotace ze státního rozpočtu 
z MŠMT ČR na financování ICT v rámci SIPVZ v roce 2005 

radní Štrof 

 
 


