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

                               9. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 
                                   které se koná dne 26. a 27.6.2003 

  
                                 (odsouhlaseno Radou HMP dne 17.6.2003) 

 

1.   Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP                             
2. 376 Návrh na volbu přísedících Městského soudu v Praze nám. Blažek  
3. 353 Zpráva o plnění rozpočtu hl.m. Prahy a vyúčtování výsledků 

hospodaření hl.m. Prahy za rok 2002 
nám. Paroubek  

4. 393 Návrh na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2003 na 
základě navýšení finančních zdrojů 

nám. Paroubek  

5. 439 Návrh na poskytnutí zálohy na neúčelovou dotaci MČ Praha 8 ve 
výši 50 mil. Kč 

nám. Paroubek  

6. 390 Návrh na přijetí postupu hl.m. Prahy vůči MČ v případě dodatečně 
přiznaného podílu na dani z příjmů právnických osob hl.m. Prahy 

nám. Paroubek  

7. 367 Návrh na prodej akcií společnosti pivovar Litovel a.s. nám. Paroubek  
8. 375 Závěrečná zpráva o inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy za 

rok 2002 
předseda 
finančního.výboru 
ZHMP Štrof 

 

9. 361 Návrh novelizace Statutu hl.m. Prahy – oblast školství nám. Blažek  
10. 419 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ na provoz 

Sboru dobrovolných hasičů 
nám. Blažek  

11. 381 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb. o katastru 
nemovitostí ČR (katastrální zákony), ve znění pozdějších předpisů 

nám. Blažek  

12. 315 Návrh změny, rozšíření a opravy zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Správa služeb Městské policie hl.m. Prahy 

nám. Blažek  

13. 434 Návrh na schválení nabytí pozemků do vlastnictví hl.m. Prahy dle 
zák.č. 95/1999 Sb. 

nám. Blažek  

14. 379 Návrh zadání změn Z0720/00 a Z0760/00 Územního plánu 
sídelního útvaru hl.m. Prahy 

nám. Bürgermeister  

15. 368 Návrh kupních cen nemovitostí prodávaných podle „Zásad postupu 
při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy a Pravidel 
k provádění vybraných ustanovení těchto „Zásad“ 

nám. Bürgermeister  

16. 429 Návrh na schválení finančních příspěvků – grantů hl.m. Prahy na 
obnovu nemovitých kulturních památek v roce 2003 – 2. kolo 

nám. Bürgermeister  

17. 391 Návrh na vyřešení práv a povinností hl.m. Prahy ze sdružení se 
společností Petr Vocel a.s. sjednaných v souvislosti s bytovou 
výstavbou v Praze 5 – Zbraslav  

nám. Bürgermeister 
 

 

18. 380 Návrh organizačního a finančního zajištění analýzy související se 
záměrem pořadatelství LOH 2016 resp.2020 v hl.m. Praze 

nám. Bürgermeister  

19.1. 395 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 529/11 a 558/7 v k.ú. 
Písnice do vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Bürgermeister  

19.2. 132 Návrh na úplatný převod nemovitých věcí, pozemků v k.ú. Smíchov   
- stavba „Švédská – Holečkova bytová výstavba“ 

nám. Bürgermeister  

20. 418 Návrh na poskytnutí podpory Státním fondem životního prostřední 
ČR na akci TV Kunratice, etapa 0002 (kanalizace II), týkající se 
změny termínu předkladu závěrečného vyhodnocení akce – dodatek 
č. 2 

nám. Bürgermeister  

21. 426 Návrh na zřízení zástavního práva ve prospěch poskytovatele 
hypotečního úvaru na dofinancování stavby „426 nájemních bytů 
Chodovec“ 

nám. Bürgermeister  

 
 



22. 377 Návrh  harmonogramu rekonstrukce velkého zasedacího sálu 
v budově Nové radnice a náhradní řešení zasedání ZHMP po dobu 
rekonstrukce 

primátor hl.m. Prahy  

23. 365 Návrh na přidělení grantů pro oblast sportu a tělovýchovy na rok 
2003 

nám. Hulinský  

24. 382 Návrh na poskytnutí účelové dotace z kapitoly 0800 rozpočtu hl.m. 
Prahy pro MČ Praha Dolní Počernice, Ďáblice, Dubeč, Slivenec, 
Praha 14 a 20 na kapitálové výdaje v oblasti pohřebnictví 

radní Němec  

25. 374 Návrh na udělení grantů hlavního města Prahy v oblasti kultury a 
umění v roce 2003 – 2. uzávěrka 

radní Němec  

26. 394 Návrh na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací 
v působnosti odboru kultury a výstavnictví MHMP (Divadlo pod 
Palmovkou, Divadlo v Dlouhé, Národní kulturní památka 
Vyšehrad, Galerie hl.m. Prahy)  

radní Němec  

27. 338 Návrh na přidělení grantů na podporu vzdělávání na území hl.m. 
Prahy pro rok 2003 

radní Slezák  

28.1. 371 Návrh na změnu zřizovacích listin SPŠ sdělovací techniky, Praha 1, 
Panská 3, SPŠ elektrotechnické Fr.Křížka, Praha 1, Na Příkopě 16 a 
Obchodní akademie, Praha 6, Krupkovo nám. 4 

radní Slezák  

28.2. 435 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální 
základní školy pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169 

radní Slezák  

28.3. 416 Návrh nové zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální 
školy, Praha 4, Kupeckého 576 

radní Slezák  

28.4. 417 Návrh nové zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální 
školy, Praha 5, Pod Radnicí 5 

radní Slezák  

29. 389 Návrh na využití daru kasina CEC Praha ve výši 5126899,- Kč pro 
školství 

radní Slezák  

30. 387 Návrh na přijetí daru objektu č.p. 171 v k.ú. Horní Maxov v obci 
Lučany nad Nisou pro potřeby Ústavu sociální péče Horní Maxov 

radní Halová  

31. 428 Návrh odpovědi na petici MĚSTO PRO LIDI podanou občanským 
sdružením Oživení Bohemian Greenways a koalicí SOS Praha 

radní Šteiner  

32. 437 Návrh na zvýšení rozpočtu vlastního hl.m.Prahy v roce 2003 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 Bude 
projednáno 
v Radě 
HMP 
24.6.2003 

33. 348 Návrh na vstup hl.m. Prahy do sdružení Airport regions conference 
(ARC) 

radní Šteiner  

34. 370 Návrh na doplnění zřizovací listiny Ústavu dopravního inženýrství 
hl.m.Prahy 

radní Šteiner  

35. 378 Návrh na výkup pozemků parc.č. 170/3 v k.ú. Modřany pro 
realizaci stavby č. 9514 KOMOKO – úsek Chuchelská - cukrovar 

radní Šteiner  

36. 421 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 32/31 ze dne 13.9.2001 – 
pozemky v k.ú. Štěrboholy a Hostavice 

radní Šteiner  

37. 425 Návrh na zřízení věcných břemen na uložení inženýrských sítí 
vlastníkům 19 pozemků v k.ú. Střešovice, Břevnov a Hradčany zia 
úhradu v souvislosti s realizací stavby Strahovský tunel 2. stavba 
(MÚK Malovanka) 

radní Šteiner  

38. 357 Návrh na likvidaci nepoužitelné a nepoužívané technologie a 
staveb, sloužících k provozování vodohospodářského systému 
Pražskou vodohospodářskou společností a.s. 

radní Gregar  

39. 366 Návrh na schválení úplatného převodu lesního pozemku v k.ú. 
Újezd u Průhonic z vlastnictví p.Hrachové, p.Kovářové, 
p.Ouředníkové, p.Schuse a p. Schusové do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Gregar  

40. 383 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 
3,5,6,9,10,12,14,16,18,22, Čakovice, Dolní Měcholupy  

radní Klega  

 



41. 384 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 věcí z vlastnictví hl.m. Prahy MČ Praha  6, Slivenec 

radní Klega  

42.1. 362 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 332 v k.ú. Podolí 
z vlastnictví HMP do vlastnictví AT DEVELOPMENT a.s. 

radní Klega  

42.2. 358 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 1241/5 v k.ú. 
Hloubětín ve vlastnictví DP hl.m. Prahy do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

42.3. 349 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 2940/3 z vlastnictví 
HMP do společného jmění manželů Štrausových 

radní Klega  

42.4. 356 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 176 v k.ú. Krč 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti LINKE spol. 
s r.o. 

radní Klega  

42.5. 360 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 573/2 v k.ú. Strašnice 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví M.Matouška 

radní Klega  

42.6. 346 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 932/4 v k.ú. Malešice radní Klega  
42.7. 363 Návrh na úplatný převod pozemku v k.ú. Stodůlky z vlastnictví 

hl.m. Prahy do společného jmění manželů Brychtových 
radní Klega  

42.8. 372 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemků v k.ú. Vinoř 
z vlastnictví fyzických osob – SJM P.Matoušek  a  J.Matoušková, 
do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

42.9. 373 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví k pozemkům v k.ú. Hlubočepy 
z vlastnictví ČR-Geofyziky, s.p. Brno v likvidaci, do vlastnictví 
hl.m. Prahy 

radní Klega  

42.10. 359 Návrh na úplatný převod  id. 1/5 objektu čp. 432, Michalská 12, 
Praha 1, včetně id 1/5 pozemku parc.č. 424 v k.ú. Staré Město 

radní Klega  

42.11. 386 Návrh na úplatný převod objektu č.p. 16 ul. U Tvrze, Praha 10 
včetně pozemku parc.č. 34, 35 a 932/2 v k.ú. Malešice 

radní Klega  

42.12. 388 Návrh na prodej pozemků parc.č. 2513/214 a 2513/216 v k.ú. 
Dejvice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví manželů 
Willitsových 

radní Klega  

42.13. 398 Návrh na úplatný převod domu č.p. 2051, Bártlova 3, Praha 9 
včetně pozemku parc.č. 182/6 v k.ú. Horní Počernice 

radní Klega  

42.14. 399 Návrh na úplatný převod domu č.p. 2052, Bártlova 5, Praha 9 
včetně pozemku parc.č. 182/7 v k.ú. Horní Počernice 

radní Klega  

42.15. 400 Návrh na úplatný převod domu č.p. 2053, Bártlova 7, Praha 9 
včetně pozemku parc.č. 182/8 v k.ú. Horní Počernice 

radní Klega  

42.16. 401 Návrh na úplatný převod domu č.p. 2054, Bártlova 9, Praha 9 
včetně pozemku parc.č. 182/9 v k.ú. Horní Počernice 

radní Klega  

42.17. 403 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 2869/229 a části 
pozemku parc.č. 2791/1 v k.ú. Krč z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví společnosti A32 spol. s r.o. 

radní Klega  

42.18. 404 Návrh na schválení úplatného převodu vlastnictví pozemku v k.ú. 
Břevnov, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku 
zastavěného garáží, z vlastnictví hl.m. Prahy do společného jmění 
manželů Vejvodových 

radní Klega  

42.19. 405 Návrh na schválení úplatného převodu vlastnictví pozemku parc.č. 
608/8 v k.ú. Vokovice, z vlastnictví hl.m. Prahy do společného 
jmění manželů Pýchových a  J. Vrkotové 

radní Klega  

42.20. 406 Návrh na úplatný převod části pozemku v k.ú. Braník z vlastnictví 
hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví společnosti ZTIIS, 
spol.s r.o. manželů Hendrychových, p.Pěničky, manželů 
Johanovských a manželů Pěničkových 

radní Klega  

 
 
 
 
 



 
42.21. 409 Návrh úplatného převodu části pozemku parc.č. 2129/1 v k.ú. 

Radotín z vlastnictví HMP do vlastnictví Ing.J.Maška 
radní Klega  

42.22. 410 Návrh na úplatný převod pozemku v k.ú. Žižkov z vlastnictví HMP 
do vlastnictví společnosti IMADOS a.s. 

radní Klega  

42.23. 411 Návrh na úplatný převod části pozemku v k.ú. Libeň z vlastnictví 
hl.m. Prahy do vlastnictví SKANSKA VYSTABYT, s.r.o. 
 

radní Klega  

42.24. 392 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku v k.ú. Braník 
z vlastnictví HMP do podílového spoluvlastnictví p.Hrubce a 
Smetany 

radní Klega  

42.25. 412 Návrh úplatného převodu pozemků v k.ú. Libeň z vlastnictví hl.m. 
Prahy do vlastnictví GIGA s r.o. 

radní Klega  

42.26. 413 Návrh úplatného převodu pozemků v k.ú. Hostivař z vlastnictví 
HMP do vlastnictví společnosti Linke spol. s r.o. 

radní Klega  

42.27. 414 Návrh úplatného převodu vlastnictví podílů pozemků v k.ú. 
Hrdlořezy z vlastnictví HMP do vlastnictví společnosti United 
Developing, a.s. 

radní Klega  

42.28. 385 Návrh na výkup pozemků parc.č. 3854,3855,3858,3859 pro stavbu 
č. 0083 H.Počernice- ČOV Svépravice (Magdalena Kubátová a 
Naděžda Jiříková) 

radní Klega  

42.29. 438 Návrh na prodej pozemků v k.ú. Stodůlky z vlastnictví hl.m. Prahy 
do vlastnictví vlastníků bytů a společných částí domů v k.ú. 
Stodůlky 

radní Klega  

43. 430 Návrh úplatného převodu části pozemku v k.ú. Krč z vlastnictví 
hl.m. Prahy do vlastnictví HTTP ČR, s r.o. 

radní Klega  

44. 433 Návrh na úplatný převod pozemku v k.ú. Nusle z vlastnictví hl.m. 
Prahy do vlastnictví Pankrác Shopping Center, a.s. 

radní Klega  

45. 431 Návrh na majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Černý Most, ve 
vlastnictví fyzických osob, zastavěných stavba i ve vlastnictví hl.m. 
Prahy (Jehličková, Prokopová – úplatné nabytí vlastnictví) 

radní Klega  

46.1. 420 Návrh na vzájemné darování pozemků v k.ú. Malá Strana a k.ú. 
Podolí mezi hl.m. Prahou, Římskokatolickou farností u kostela 
sv.Michaela Archanděla Praha-Podolí a Klášterem Panny Marie 
Vítězné – Pražského Jezulátka Řádu bosých bratří blahoslavené 
Panny Marie z hory Karmel 

radní Klega  

46.2. 255 Návrh na schválení směny části pozemků v k.ú. Chýnov u Tábora z 
vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví H. a H.Trpákových 

radní Klega  

46.3. 402 Návrh směny pozemku parc.č.1378 a části pozemků parc.č. 1373 a 
1369/19 v k.ú. Košíře ve vlastnictví společnosti ECM Finance,a.s. 
ze části pozemku parc.č. 2014/1 v k.ú. Košíře ve vlastnictví hl.m. 
Prahy 

radní Klega  

47.1. 351 Návrh na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy 
ELTODO EG, a.s. a Diplomatický servis  

radní Klega  

47.2. 432 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku k.ú. Střešovice ve vlastnictví 
D. Šormové do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

48.1. 397 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 40/22 ze dne 4.4.2002 ve věci 
schválení úplatného převodu pozemků v k.ú. Jinonice 

radní Klega  

48.2. 396 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 42/35 ze dne 31.5.2002 
k úplatnému převodu objektu č.p. 70,  včetně pozemku parc.č. 162 
v k.ú. Malá Strana 

radní Klega  

49. 369 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 45/11 ze dne 12.9.2002 
k prodeji akcií společnosti PRAGONET, a.s. 

radní Klega  

50. ÚST Návrh  personální změny ve výboru ZHMP 
 

předseda výboru  

 
 
 



K    I N F O R M A C I 

 
1. 436 Informace o dopravních omezeních na území hl.m. Prahy radní Šteiner  

2. 350 Informace o vyúčtování provozu Zóny placeného stání v MČ 
Praha 1 v roce 2002 

radní Šteiner  

3. 440 Informace o stavu odstraňování povodňových škod v metru radní Šteiner  

4. 364 Informace o Zásadách, Harmonogramu a Metodice pro sestavení 
rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2004 a rozpočtového výhledu do r. 
2009 

nám. Paroubek  

5. 441 Informace o uložených volných finančních rozpočtových 
prostředcích HMP k 31.5.2003 

nám. Paroubek    

6.. 352 Informace o udělení grantů v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 
2003 

nám. Hulinský  

7. 354 Informace o plnění rozpočtu hl.m. Prahy za I. čtvrtletí 2003 nám. Paroubek  

 
 


