
 
 

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

20.  zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 30.10.2008 

______________________________________________________________ 
                                        (odsouhlaseno Radou HMP dne 21.10.2008) 
 
 
1. 955 Návrh na přidělení finanční neinvestiční účelové dotace pro 

programy protidrogové prevence v hl.m. Praze 
primátor hl.m. Prahy  

2/1. 053 Návrh na navýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2008 o 
přijatý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva pro 
místní rozvoj určený na projekt financovaný v rámci JPD 2 

primátor hl.m. Prahy  

2/2. 057 Návrh na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2008 o přijatý investiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva 
pro místní rozvoj určený na projekt financovaný v rámci JPD 2 

primátor hl.m. Prahy  

3. 957 Návrh na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy v souvislosti s dodatečnými 
přiznáními k dani z příjmů právnických osob hl.m. Prahy a s 
poskytnutím neinvestiční dotace městským částem 

primátor hl.m. Prahy  

4. 049 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace městské části 
Praha 6 na vrub kapitoly 10 - neúčelové rezervy rozpočtu hl.m. 
Prahy 

primátor hl.m. Prahy  

5/1. 013 Návrh na změnu účelu části investiční dotace poskytnuté z rozpočtu 
hl.m. Prahy v roce 2008 městské části Praha 18 

primátor hl.m. Prahy  

5/2. 984 Návrh na změnu účelu části investiční dotace poskytnuté z rozpočtu 
hl.m. Prahy v roce 2008 městské části Praha 21 

primátor hl.m. Prahy  

6/1. 045 Návrh na snížení investiční dotace poskytnuté MČ Praha 16 z 
rozpočtu hl.m. Prahy a převodu finančních prostředků do rozpočtu 
OMI MHMP 

primátor hl.m. Prahy  

6/2. 030 Návrh na snížení investiční dotace poskytnuté MČ Praha - Újezd z 
rozpočtu hl.m. Prahy a převodu finančních prostředků do rozpočtu 
OMI MHMP 

primátor hl.m. Prahy  

7. 933 Návrh "Koncepce prevence kriminality hl.m. Prahy na léta 2009 až 
2012" 

nám. Blažek + CD 

8/1. 064 Návrh na schválení úplatného nabytí a vzdání se práva převodu 
pozemků do vlastnictví hl.m. Prahy dle zákona č. 95/1999 Sb. 

nám. Blažek  

8/2. 953 Návrh na schválení úplatného a bezúplatného nabytí pozemků do 
vlastnictví hl.m. Prahy dle zákona č. 95/1999 Sb. 

nám. Blažek  

9. 040 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví k pozemkům v k.ú. Malá 
Chuchle a Slivenec 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  

10. 090 Návrh obecně závazné vyhlášky, 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 městským částem  Praha 13, Praha - Dolní 
Měcholupy, Praha - Koloděje a Praha - Lipence (movitý majetek - 
požární technika) 

nám. Blažek  

11. 121 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace Městské části Praha 
19  na výstavbu hasičské zbrojnice a služebny městské policie 

nám. Blažek  

 
 



 2 

12/1. 645 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 2618/3 o výměře 330 
m2, části pozemku parc.č. 1772/1 o výměře 1181 m2,  částí 
pozemku parc.č. 1773/1 o výměře 8 m2 a 51 m2,  části pozemku 
parc.č. 1796/1 o výměře 241 m2  vše v k.ú. Hloubětín,  pozemku 
parc.č. 3922 o výměře 2046 m2 v k.ú. Libeň, části pozemku parc.č. 
531/2 o výměře 11 m2  a  id. 3/4  části pozemku parc.č. 531/1 o 
výměře 87 m2  oba  v k.ú. Hrdlořezy,  z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví  Správy železniční dopravní cesty,  státní organizace - 
Stavební správa Praha 

nám. Klega 
 

 

12/2. 939 Návrh úplatného převodu části pozemku parc. č. 523/214 k.ú. Horní 
Měcholupy o výměře 918 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví společnosti REAL TRADE PRAHA a.s. 

nám. Klega 
 

 

12/3. 928 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 1177/15 o výměře 984 
m2 v k.ú. Stodůlky z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví fyzické 
osoby Ing. Oldřicha Petržely 

nám. Klega 
 

 

12/4. 077 Návrh na schválení prodeje id. spoluvlastnických podílů pozemků 
par.č. 3966/1, 3967/1, 3967/2, 3967/3, 3968, 3970/2, 4839/4, 
4839/5, 4839/6, 4839/7, 4839/8, 4839/2 v k.ú. Smíchov ze 
spoluvlastnictví hl.m. Prahy a pozemků parc. č. 4839/3, 3966/2 o 
celkové výměře 3 823 m2 v k.ú. Smíchov, z vlastnictví hl.m. Prahy 
do vlastnictví spoluvlastníka spol. RS Klamovka s.r.o. 

nám. Klega 
 

 

12/5. 690 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. PK 280/2 o výměře 
7.628m2 v kat.území Kyje z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
společnosti EKOSPOL, a.s. 

nám. Klega 
 

 

12/6. 920 Návrh na úplatný převod pozemku parc. č. 5527/2 v k.ú. Záběhlice 
o výměře 49 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví spol. 
PREdistribuce, a.s. 

nám. Klega 
 

 

12/7. 919 Návrh na úplatný převod pozemku parc. č. 85/3 v k.ú. Vyšehrad o 
výměře 32 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví spol. 
PREdistribuce, a.s. 

nám. Klega 
 

 

12/8. 988 Návrh na úplatný převod pozemku parc. č. 1853/126 v k.ú. Podolí o 
výměře 14 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví spol. 
PREdistribuce, a.s. 

nám. Klega 
 

 

12/9. 921 Návrh na úplatný převod pozemku parc. č. 955/5  v k.ú. Vršovice o 
výměře 50 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví spol.  
S-PROPERTY s.r.o.   

nám. Klega 
 

 

12/10. 056 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 492/4 o 
výměře 17 m2 v kat. území Holešovice z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví společnosti City Self - Storage s.r.o. 

nám. Klega 
 

 

12/11. 054 Návrh na úplatný převod pozemku k.ú. Kobylisy, parc.č. 543/3 o 
výměře 12 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy vlastníkům na pozemku 
postavené stavby 

nám. Klega 
 

 

12/12. 055 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.r. 457/4 o 
výměře 848 m2 v k.ú. Holešovice z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví pana Jana Albrechta 

nám. Klega 
 

 

12/13. 768 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 1685 o výměře 35 m2 v 
k.ú. Troja z vlastnictví hl.m. Prahy do SJM paní Stanislavy 
Kavanové a akad.mal. Jana Kavana 

nám. Klega 
 

 

12/14. 122 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 116/5 o výměře 13 m2, 
k.ú. Újezd z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Ing. Hany 
Markové 

nám. Klega 
 

 

12/15. 980 Návrh na schválení úplatného převodu vlastnictví části pozemku 
parc.č.  670/1 o celkové výměře 29 m2 v k.ú. Veleslavín z 
vlastnictví hl.m. Prahy do SJM JUDr. Jana Matějky a Svatavy 
Matějkové 

nám. Klega 
 

 

12/16. 979 Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku parc. č. 92/1 
o výměře 23 m2 v k.ú. Střešovice pro Jaroslava Sochůrka  

nám. Klega 
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12/17. 827 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 3159 o výměře 362 
m2 v kat. území Chodov z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
Václava Šponara 

nám. Klega 
 

 

12/18. 931 Návrh na úplatný převod částí pozemků parc. č. 3300 a parc. č. 
3192/2, oba v k. ú. Michle o celkové výměře 74 m2 z vlastnictví  
hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví manželů Ing. Hynka 
Trnky, Mgr. Evy Trnkové a Hynka Trnky 

nám. Klega 
 

 

12/19. 929 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 2805/1 o  výměře 
257 m2 v k.ú. Chodov z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví GIFT 
PRINT PRODUCTION s.r.o., se sídlem Praha 4, Machkova 1642/2  

nám. Klega 
 

 

12/20. 109 Návrh úplatného převodu pozemků parc.č.  2094, 2105, 2106, 2110, 
2113 a 2118 o celkové výměře 124 m2 vše v k.ú. Řepy z vlastnictví 
hl.m. Prahy do vlastnictví spol. FUNTRONIC Trading s.r.o. se 
sídlem Ořech, Ořech 5, okr. Praha - Západ 

nám. Klega 
 

 

12/21. 941 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 1149/85 o výměře 46 m2 
a parc.č. 1149/86 o výměře 1 m2 oba v k.ú. Řepy z vlastnictví hl.m. 
Prahy do vlastnictví Nadace Japonské společnosti v České 
republice, se sídlem Praha 6, Řepy, Skuteckého č.p.1388,  
PSČ 163 00  

nám. Klega 
 

 

13/1. 075 Návrh směny pozemku parc.č. 5032 o výměře 4 m2 a části 
pozemku parc.č. 5033 o výměře 488 m2 v k.ú. Smíchov ve 
vlastnictví společnosti Zlatý lihovar, a.s., za část pozemku parc.č. 
5043/16 o výměře 256 m2  v k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl.m. 
Prahy 

nám. Klega 
 

 

13/2. 074 Návrh směny pozemku parc.č. 1936 o výměře 602 m2 v k.ú. 
Bubeneč ve vlastnictví  Jana Živného a Aleny Živné za část 
pozemku parc.č. 1893/7 o výměře 602 m2 v k.ú. Bubeneč ve 
vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Klega 
 

 

13/3. 073 Návrh směny části pozemku parc.č. 310/111 o výměře 352 m2 v 
k.ú. Michle ve vlastnictví společnosti Spolek ochotných 
stomatologů, spol. s r.o.,  za část pozemku parc.č. 310/125 o 
výměře 574 m2 v k.ú. Michle ve vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Klega 
 

 

13/4. 106 Návrh směny části pozemku parc.č. 73/1 o výměře 93 m2 a celých 
pozemků parc.č. 73/2 o výměře 120 m2 a parc.č. 73/3 o výměře 114 
m2 v k.ú. Hodkovičky ve vlastnictví společnosti SmART TRADE 
& ART. s. r.o., za části pozemků parc.č. 59/1 o výměře 178 m2, 
parc.č. 1004 o výměře 61 m2 a parc.č. 1071/1 o výměře 897 m2 v 
k.ú. Hodkovičky ve vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Klega 
 

 

13/5. 107 Návrh směny části pozemku parc.č. 565/2 o výměře 108m2 v k. ú. 
Cholupice ve vlastnictví paní Moniky Jakoubkové za pozemek 
parc.č. 177 o výměře 199m2, část pozemku parc.č.  178 o výměře 
42m2 a část pozemku parc.č. 4098 o výměře 47m2 všechny v k. ú. 
Modřany ve vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Klega 
 

 

13/6. 108 Návrh směny části pozemku  parc.č. 1369/1 o výměře 93 m2,  v k.ú. 
Košíře ve vlastnictví Národního bezpečnostního úřadu za část 
pozemku  parc.č. 1355/1 o výměře 186 m2  v k.ú. Košíře ve 
vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Klega 
 

 

13/7. 069 Návrh směny dvou částí pozemku parc.č. 2930/14 o celkové 
výměře 265 m2 v k.ú. Žižkov ve vlastnictví společnosti Správa 
areálu Jarov, a.s., Na Jarově 2425/4, Praha 3, za část pozemku 
parc.č. 2930/15 o výměře 305 m2 v k.ú. Žižkov ve vlastnictví hl.m. 
Prahy 

nám. Klega 
 

 

14. 067 Návrh na zrušení předkupního práva k pozemku parc. č. 4941/5 v 
k.ú. Smíchov pro hlavní město Prahu 

nám. Klega 
 

 

15. 764 Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. PK(1319/12)  k.ú. 
Klánovice o výměře 70 m2 z podílového spoluvlastnictví Václava 
Čady, Anny Doskočilové a Ludmily Hofmannové do vlastnictví 
hl.m. Prahy pro realizaci stavby č. 0196 TV Klánovice, etapa 0004 - 
komunikace IV. 

nám. Klega 
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16/1. 059 Návrh na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla  z vlastnictví 
Ing. Petra Zicha do vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Klega 
 

 

16/2. 060 Návrh na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví 
Bytové správy MV s.p.o.  do vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Klega 
 

 

17/1. 
 

011 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 4/26 ze dne 22.2.2007 k 
návrhu na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 
2834/3 k.ú. Žižkov o výměře 13 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví společnosti EGK, s.r.o. 

nám. Klega 
 

 

17/2. 068  Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 40/126 ze dne 14.9.2006 k 
návrhu na bezúplatné nabytí veřejného vodovodního řadu v délce 
302 m z podílového spoluvlastnictví stavebníků BB C - Building 
GAMMA, a.s., BB C - Building BETA, a.s., BB C - Nová 
Brumlovka, a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Klega 
 

 

17/3. 063 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č.14/18 ze dne 28.2.2008 k 
návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č.461/6 v k.ú.Újezd nad 
Lesy a pozemku PK 254 v k.ú.Libuš do vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Klega 
 

 

18. 065 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  3 (pozemky v k.ú. Žižkov) 
- MČ Praha 12 (pozemky zeleně v k.ú. Modřany) 
- MČ Praha 14 a Praha-Křeslice (pozemek parc.č. 807/2 v k.ú.  
                                      Hloubětín a parc.č. 272/159 v k.ú. Křeslice) 
- MČ Praha  5 (pozemky v k.ú. Košíře) 

nám. Klega 
 

 

19. 066 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 (pozemky parc. č. 2714/1 a 2715/3 v k.ú. Michle) 
- MČ Praha   5 (pozemky v k.ú. Košíře) 

nám. Klega  

20. 058 Návrh koncepce pražského speciálního školství nám. Kousalíková  
21. 089 Návrh na úpravu rozpočtu v kap. 04 - školství, mládež a 

samospráva v roce 2008 a poskytnutí účelových dotací městským 
částem hl.m. Prahy 

nám. Kousalíková  

22. 036 Návrh obecně závazné vyhlášky, 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 svěřené věci z 
vlastnictví hl.m.Prahy městské části Praha 5 (pozemek parc.č. 
2364/4 v k.ú. Smíchov) a k návrhu změny zřizovací listiny 
Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11  

nám. Kousalíková  

23/1. 907 Návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací v 
působnosti SMT MHMP zřizovaných hl.m. Prahou 

nám. Kousalíková  

23/2. 880 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní 
škola praktická a Praktická škola, Praha 2, Vinohradská 54 

nám. Kousalíková  

24/1. 112 Návrh na schválení projektů z 1. výzvy k předkládání projektových 
žádostí v rámci prioritní osy 1 Podpora rozvoje znalostní 
ekonomiky Operačního programu Praha - Adaptabilita 

nám. Reedová  

24/2. 977 Návrh na schválení projektů z 1. výzvy k předkládání projektových 
žádostí v rámci prioritní osy 2 Podpora vstupu na trh práce 
Operačního programu Praha - Adaptabilita 

nám. Reedová  

24/3. 985 Návrh na schválení projektů z 1. výzvy k předkládání projektových 
žádostí v rámci prioritní osy 3 Modernizace počátečního vzdělávání 
Operačního programu Praha - Adaptabilita 

nám. Reedová  

25. 052 Návrh na  úpravu rozpočtu hl. m. Prahy pro projekty z 1. výzvy 
Operačního programu Praha - Adaptabilita 

nám. Reedová  

26. 978 Návrh projektu technické pomoci Operačního programu Praha - 
Adaptabilita 

nám. Reedová  

 



 5 

27. 018 Návrh na schválení projektu technické pomoci Operačního 
programu Praha - Konkurenceschopnost 

nám. Reedová  

28. 051 Návrh na vydání změn 06 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. 
Prahy (I. část) 

radní Langmajer + CD 

29. 061 Koncepty řešení změn 06 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. 
Prahy 

radní Langmajer + CD 

30. 033 Návrh na navýšení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na 
rok 2008 

radní Richter  

31. 093 Návrh na poskytnutí finančních prostředků formou daru při 
partnerství hl.m. Prahy na kulturní akci Vídeň tančí v Praze 

radní Richter  

32/1. 932 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Botanická 
zahrada hl.m.Prahy 

radní Richter  

32/2. 070 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Pražská 
informační služba 

radní Richter  

33. 020 Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 17/46 ze 
dne 29.5.2008 - k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy vlastníkům 
památkově významných staveb a objektů (kap. 0619) v roce 2008 

radní Richter  

34. 099 Návrh na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Vinoř z vlastnictví Ing. 
Oldřicha Havláska do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Janeček 
 

 

35. 086 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemku parc. č. 3832/5 o 
výměře 24 m2 k.ú. Libeň z vlastnictví ČR - Bytový podnik v Praze 
8, s.p. v likvidaci do  vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Janeček  

36/1. 042 Návrh na úplatný převod částí pozemku parc. č. 4261/194 o výměře 
266 m2 v k.ú. Smíchov z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
Bytového družstva Zdíkovská II se sídlem Zdíkovská 63/2773,  
150 00  Praha 5, a spoluvlastníkům sousedního pozemku uvedeným 
na LV 1890 pro k.ú. Smíchov 

radní Janeček  

36/2. 098 Návrh na úplatný převod částí pozemku parc. č. 3749/1, kat. území 
Smíchov, nově označených jako 3749/3 (3 m2) a 3749/4 (15 m2) z 
vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Bytového družstva Pod 
Fialkou 

radní Janeček  

36/3. 956 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 zastavěných pozemků parc. č. 1061/94 
o výměře 305 m2 , parc. č. 1061/95 o výměře 303 m2, parc. č. 
1061/96 o výměře 304 m2,  parc. č. 1061/97 o výměře 305 m2 a 
část souvisejícího pozemku parc. č. 1061/174 dle GP č. 635-
154/2007 o výměře 2 421 m2 vše v katastrálním území Liboc z 
vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků 
bytů a společných částí domů č.p. 600 - 603, ulice Navigátorů, 
Praha 6 
 
Příloha č. 2 
k návrhu na úplatný převod pozemků kat. území Hlubočepy, parc. 
č. 1798/73 (245 m2), 1798/74 (245 m2), 1798/95 (156 m2) a 
1798/97 (616 m2) z vlastnictví hl.m. Prahy vlastníkům domů čp. 
929 a 930 kat. území Hlubočepy 
 
Příloha č. 3 
k návrhu na úplatný převod zastavěných pozemků parc. č. 689/11 o 
výměře 218 m2 , parc. č. 689/12 o výměře 198 m2 a parc. č. 689/13 
o výměře 217 m2 v katastrálním území Košíře z vlastnictví hl.m. 
Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů a společných 
částí domů č.p. 1193 - 1195, ulice Nad Turbovou, Praha 5 
 
 
 

radní Janeček  
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Příloha č. 4 
k návrhu na úplatný převod pozemků kat. území Černý Most, parc. 
č. 221/139 (257 m2), 221/140 (257 m2), 221/141 (258 m2), 
221/142 (257 m2), 221/143 (256 m2), 221/144 (253 m2), 221/145 
(258 m2), 221/146 (255 m2) a 221/147 (255 m2) z vlastnictví hl.m. 
Prahy vlastníkům domů čp. 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870 
a 871, kat. území Černý Most 
 
Příloha č. 5 
k návrhu na úplatný převod zastavěných pozemků parc. č. 689/2 o 
výměře 217 m2 , parc. č. 689/3 o výměře 198 m2 a parc. č. 689/4 o 
výměře 217 m2 v katastrálním území Košíře z vlastnictví hl.m. 
Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů a společných 
částí domů č.p. 1201 - 1199, ulice Na Stárce, Praha 5 
 
Příloha č. 6 
k návrhu na úplatný převod zastavěných pozemků parc. č. 1759/6 o 
výměře 301 m2 a parc. č. 1759/7 o výměře 301 m2 a část 
souvisejících pozemků parc. č. 1758/1, 1759/1 a 1061/174 , dle GP 
č. 635-154/2007 označených jako 1758/4 o výměře 1361 m2, parc. 
č. 1759/8 o výměře 717 m2 a parc. č. 1061/180 o výměře 55 m2 vše 
v katastrálním území Liboc z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
Bytového družstva Dědina I. se sídlem Praha 6, Navigátorů 597, 
161 00 
 
Příloha č. 7 
k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 1083/5 o výměře 440 
m2, 1083/6 o výměře 444 m2, 1083/7 o výměře 244 m2, 1083/8 o 
výměře 444 m2, 1083/9 o výměře 444 m2, 1083/10 o výměře 443 
m2, 1083/11 o výměře 445 m2, 1083/12 o výměře 443 m2, 1083/13 
o výměře 445 m2 a 1083/14 o výměře 445 m2 zastavěná plocha vše 
v k.ú. Troja z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví 
vlastníků bytů a společných částí staveb 
 
Příloha č. 8 
k návrhu na úplatný převod pozemků kat. území Stodůlky, parc. č. 
2342/158 (268 m2), 2342/159 (265 m2), 2342/160 (429 m2), 
2342/161 (266 m2) a 2341/162 (266 m2), z vlastnictví hl.m. Prahy 
vlastníkům domů čp. 2425, 2426, 2427, 2428 a 2429 kat. území 
Stodůlky 
 
Příloha č. 9 
k návrhu na úplatný převod pozemků kat. území Modřany, parc. č. 
4400/480 (17 m2), 4400/481 (9 m2), 4400/482 (16 m2), 4400/483 
(9 m2), 4400/484 (17 m2) a 4400/485 (8 m2) z vlastnictví hl.m. 
Prahy vlastníkům domů čp. 3257, 3258 a 3259 kat. území Modřany 
 
Příloha č. 10 
k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 2131/244 o výměře 
519 m2 a 2131/245 o výměře 520 m2 zastavěná plocha, pozemků 
souvisejících parc. č. 2131/592 o výměře 103 m2 a části pozemku 
parc. č. 2131/1 odděleného geometrickým plánem č. 3550-65/2008 
a nově označeného jako pozemek parc. č. 2131/687 o výměře 425 
m2 vše v k.ú. Stodůlky z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového 
spoluvlastnictví vlastníků bytů a společných částí budov na 
pozemcích situovaných 
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Příloha č. 11 
k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2131/250 o výměře 
530 m2 zastavěná plocha a části pozemku parc. č. 2131/456 o 
výměře 1 502 m2 odděleného geometrickým plánem č. 3550-
65/2008 a nově označeného jako pozemek parc. č. 2131/688 vše v 
k.ú. Stodůlky tvořícího se zastavěným pozemkem jeden funkční 
celek z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví 
vlastníků bytů a společných částí budovy na pozemku situované 
 
Příloha č. 12 
k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3432/47 zastavěná 
plocha o výměře 124 m2 v k.ú. Strašnice z vlastnictví hl.m. Prahy 
do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů a společných částí 
budovy na pozemku situované 

37. 091 Návrh na úplatné nabytí nemovitostí z vlastnictví České republiky, 
s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, státní podnik, do 
vlastnictví hl.m. Prahy pro účely stavby č. 0075 Zlíchov - Radlická  

radní Šteiner  

38. 101 Návrh na přijetí účelového investičního i neinvestičního transferu 
ze SFDI na financování oprav a modernizace průjezdních úseků  
silnic a dálnic pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy a k 
návrhu na zvýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2008 o 
tento transfer 

radní Šteiner  

39. 025 Návrh na zrušení společnosti Obchodní společnost Praha - čisté 
město, a.s. 

radní Štěpánek  

40.  Návrh personálních změn ve výborech ZHMP předsedové výborů  
41.  Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP         

 
 
K    I N F O R M A C I 
 
1. 078 Informace o významných dopravních omezeních na hlavních 

komunikacích v Praze 
radní Šteiner  

2. 866 Informace o výskytu virové hepatitidy typu A na území hl.m. Prhy 
v roce 2008 

radní Pešák  

3. 029 Informace o  činnosti výboru infrastruktury za I. pololetí 2008  Ing.Mgr.Miroslav Poche 
předseda výboru 

 

4. 094 Informace o činnosti Výboru hospodářské politiky ZHMP za 
období od 1.3.2008 – 30.9.2008 

Mgr.Karel Klíma 
předseda výboru 

 

5. 062 Informace o činnosti výboru pro kulturu a volný čas ZHMP 
v roce2008 

Bc.Ondřej Pecha 
předseda výboru 

 

 
 
 
Na této internetové stránce jsou zveřejněny materiály pro jednání ZHMP bez osobních údajů 
s tím, že obyvatelé hl. m. Prahy mohou kompletní podklady obdržet v tištěné podobě po 
prokázání trvalého bydliště v hlavním městě. Materiály je možné si vyžádat před jednáním 
ZHMP osobně na oddělení volených orgánů odboru ‚Kancelář primátora‘ Magistrátu hl. m. 
Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1 nebo přímo při jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy. 

Osobní údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 


