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

           8. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 
                které se koná dne 29.5.2003 

 
                                  (odsouhlaseno Radou HMP dne 20.5.2003)                            

 

1.   Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP                             
2. 314 Návrh na volbu přísedících Městského soudu v Praze nám. Blažek  
3.    299 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou 

se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, 
doplnění části sedmé hlavy II - Kontrola   

nám. Blažek  

4.    289 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 5/1991 Sb. hl.m. Prahy 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

nám. Blažek  

5.    329 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, pokud jde o přenesenou 
působnost orgánů MČ na úseku územního řízení  

nám. Blažek  

6. 341 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
23/1998 Sb. hl.m. Prahy o ověřování znalostí řidičů taxislužby na 
území hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů 

nám. Blažek  

7.    309  Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací městským částem hl.m. 
Prahy v souvislosti s nařízením vlády č. 582/2002 Sb. ke zvýšení 
platových tarifů od l.l.2003 

nám. Paroubek  

8. 312 Soubor rozpočtů vlastního hl.m. Prahy a městských částí hl.m. 
Prahy na rok 2003 

nám. Paroubek  

9. 327 Návrh na změnu charakteru účelové dotace poskytnuté MČ Praha – 
Zbraslav v souvislosti s likvidaci následků srpnové povodně 

nám. Paroubek  

10. 343 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 06/04 ze dne 27.3.2003 na 
uzavření úvěrové smlouvy mezi hl.m. Prahou a Státním fondem 
rozvoje bydlení, včetně zřízení zástavního práva k pohledávce 
sloužící jako jistící instrument tohoto úvěru 

nám. Paroubek  

11. 344 Návrh na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2003 navýšení o  
1 251 480 tis. CZK určených na provedení rekonstrukce a obnovu 
metra v důsledku záplav v srpnu 2002 

nám. Paroubek  

12. 333 Návrh na návratnou finanční výpomoc MF ČR ve výši 780 mil. Kč, 
účelově určenou na realizaci dopravních staveb a navazujících 
investic v městské infrastruktuře, souvisejících s víceúčelovými 
halami určenými pro pořádání Mistrovství světa v ledním hokeji 
v roce 2004 

nám. Paroubek  

13. 301 Návrh zadání změn 04 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. 
Prahy 

nám. Bürgermeister  

14. 330 Návrh na financování projektů protidrogové prevence „Proti 
drogám 2003“ 

primátor hl.m. Prahy  

15. 331 Návrh na řešení náhrady mzdy nebo ušlého výdělku ušlého 
v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZHMP 

primátor hl.m. Prahy  

16. 308 Návrh na udělení Cen hl.m. Prahy 
 

primátor hl.m. Prahy  

17. 307 Návrh záměru Praha-olympijská primátor hl.m. Prahy   
18. 311 Návrh na uzavření splátkových dohod o úhradě dlužného 

nájemného s nájemci bytů a nebytů ve vlastnictví hl.m. Prahy 
nám. Bürgermeister  

19. 342 Návrh na schválení úplatného nabytí spoluvlastnického podílu na 
stavbě technické infrastruktury  pro 118 b.j. v lokalitě „Bytové 
domy Praha 10-Záběhlice“ a bezúplatného nabytí pozemků v k.ú. 
Záběhlice od a.s. České nemovitosti 

nám. Bürgermeister  



20.    271 Výběr městské části Praha – Petrovice pro poskytnutí příspěvku 
z FOMBF hl.m. Prahy 

nám. Bürgermeister  

21.    345 Návrh na schválení bezúplatného nabytí pozemků v k.ú. Ďáblice od 
a.s. EKOSPOL 

nám. Bürgermeister  

22.    325 Návrh na schválení nabytí pozemků do vlastnictví hl.m. Prahy dle 
zákona č. 95/1999 Sb.  

nám. Blažek  

23. 284/A Návrh Jednacího řádu výborů ZHMP nám. Blažek  
24. 300 Návrh na přijetí dotací z fondu ISPA prostřednictví SFŽP ČR jako 

Implementační agentury na akce realizované PVS, a.s. 
radní Gregar  

25. 326 Návrh na přijetí finančních prostředků ze SFŽP ČR na sanační 
práce na ČOV a kanalizace zajišťované PVS, a.s. 

radní Gregar  

26. 297 Návrh na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy – 
kap. 02 na MČ Praha – Kolovraty formou dotace na investiční akce  

radní Gregar  

27. 286 Návrh na vydání zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský 
domov Charlotty Masarykové 

radní Halová  

28. 313 Návrh na ukončení činnosti a finanční vypořádání příspěvkové 
organizace Městská hygienická stanice Praha k 31.12.2002  

radní Halová  

29. 279 Návrh na změnu zřizovacích listin organizací v působnosti odboru 
kultury a výstavnictví MHMP (Pražská informační služba, Muzeum 
hl.m. Prahy, Galerie hl.m. Prahy) 

radní Němec  

30. 316 Návrh na ukončení činnosti a finanční vypořádání příspěvkové 
organizace Činoherní klub Praha k 28.2.2003 

radní Němec  

31. 298 Návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací 
v působnosti OMT MHMP 

radní Slezák  

32. 339 Návrh na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 04 – školství, 
mládež a samospráva na rok 2003 u předškolních zařízení, škol a 
školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou MČ hl.m. Prahy, na 
základě výsledků rozpočtového řízení I. 

radní Slezák  

33/1. 291 Návrh změny v síti škol a školských zařízení – sloučení SPV, Praha 
4, Budějovická 144 se SOU, Praha 10, U Krbu 521 a k návrhu na 
změny v síti škol a školských zařízení – sloučení SPV, Praha 1, Na 
Poříčí 6 s OU a PrŠ, Praha 8, Svídnická 506 

radní Slezák  

33/2. 292 Návrh změny v síti škol a školských zařízení – sloučení SOU 
strojírenského, Praha 5 – Radotín, V Sudech 511 se SOU 
technickým, Praha 10, Dubečská 43 

radní Slezák  

33/3. 293 Návrh změny v síti škol a školských zařízení – sloučení SOU 
elektrotechnického,Praha 9, Českobrodská 32a s Centrem odborné 
přípravy technickohospodářským, Praha 9, Poděbradská 1 

radní Slezák  

33/4. 294 Návrh  změny v síti škol a školských zařízení – sloučení Obchodní 
akademie pro studující při zaměstnání, Praha 2, Resslova 8 
s Českoslovanskou akademií obchodní Dr.Edvarda Beneše, Praha 2, 
Resslova 8 

radní Slezák  

33/5. 295 Návrh změny v síti škol a školských zařízení – sloučení Jazykové 
školy hl.m. Prahy, Praha 8, Dolákova 537 s Jazykovou školou hl.m. 
Prahy, Praha 1, Školská 15 

radní Slezák  

33/6. 290 Návrh na sloučení Zvláštní školy, Praha 5, Pod radnicí 5 se Zvláštní 
školou a Pomocnou školou, Praha 5, Nepomucká 3 s tím, že 
nástupnickou organizací bude Zvláštní škola Praha 5, Pod radnicí 5 
s novým názvem „Speciální školy, Praha 5,  Pod Radnicí 5“ 
s účinností od 1.7.2003 

radní Slezák  

34.    302 Návrh na finanční vypořádání a ukončení činnosti s obchodní 
společností Kolektory Praha,a.s. k 31.12.2002 

radní Klega  

35/1.    303 Návrh na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy od 
GLOBAL DEVELOPMENT s.r.o. a Portland Trust Developments 
IV. s.r.o. a od CENTRAL GROUP a.s. a GLOBAL 
DEVELOPMENT. s.r.o. 

radní Klega  

35/2. 
 

   304 Návrh na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy od 
Ing.J.Kocourka a Ing.A.Kocourkové a Cukrovary TTD, a.s. a od 
IRIS Export-Import, spol.s r.o. a od Ing.arch.P.Malinského 

radní Klega  



35/3.    282 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 541/11 
v k.ú. Bohnice z vlastnictví ČR-Bytový podnik v Praze 8, s.p. 
v likvidaci do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

36/1.    296 Návrh na prodej pozemků v k.ú. Vinohrady z vlastnictví hl.m. 
Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů a společných 
částí domů v k.ú. Vinohrady 

radní Klega  

36/2.    278 Návrh na prodej pozemků  v k.ú. Podolí z vlastnictví hl.m. Prahy do 
podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů a společných částí domů 
v k.ú. Podolí 

radní Klega  

36/3.    320 Návrh na prodej pozemku parc.č. 1853/24 v k.ú. Podolí z vlastnictví 
hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví bytů a společných částí 
domu čp. 1102, Kubištova ul., Praha 4 

radní Klega  

36/4.    321 Návrh na prodej pozemku parc.č. 1853/25 v k.ú. Podolí z vlastnictví 
hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví bytů a společných částí 
domu čp. 1101, Kubištova ul., Praha 4 

radní Klega  

36/5.    322 Návrh na prodej pozemku parc.č. 1853/30 v k.ú. Podolí z vlastnictví 
hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví bytů a společných částí 
domu čp. 1099 Kubištova ul., Praha 4 

radní Klega  

36/6.    323 Návrh na prodej pozemku parc.č. 1853/31 v k.ú. Podolí z vlastnictví 
hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví bytů a společných částí 
domu čp. 1098, Kubištova ul., Praha 4 

radní Klega  

36/7.    324 Návrh na prodej pozemku parc.č. 1853/32 v k.ú. Podolí z vlastnictví 
hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví bytů a společných části 
domu čp. 1097, Hudečkova ul., Praha 4 

radní Klega  

37/1.    283 Návrh úplatného převodu části pozemku parc.č. 1943/1 v k.ú. 
Vysočany z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti COM 
INVEST, a.s. 

radní Klega  

37/2. 317 Návrh úplatného převodu části pozemku parc.č. 3275 v k.ú. Michle 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti HTP 
Budějovická, s.r.o. 

radní Klega  

37/3. 318 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 484 v k.ú. Podolí  
z vlastnictví HMP do vlastnictví p.Václava Rudolfa 

radní Klega  

37/4. 319 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 256/4 v k.ú. Libeň 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví VOSS 99, spol. s r.o.  

radní Klega  

37/5. 328 Návrh na úplatný převod pozemků v k.ú. Kunratice z vlastnictví 
hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti STAVOKON s.r.o. 

radní Klega  

38. 280 Oznámení záměru MČ Praha 10 na prodej věcí z vlastnictví hl.m. 
Prahy, svěřené MČ Praha 10, pozemku parc.č. 806/630 v k.ú. 
Malešice, předloženého podle § 18 obecně závazné vyhlášky č. 
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy 

radní Klega  

39. 335 Návrh na využití nabídky předkupního práva k id. podílu pozemků 
v k.ú. Střížkov 

radní Klega  

40/1 305 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 4,5,12,13,Slivenec a 
Zličín 

radní Klega  

40/2. 306 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 2, 6,12 a Benice 

radní Klega  

41. ÚST Návrh  personální změny ve výboru ZHMP předseda výboru  

 

 

 



K    I N F O R M A C I 

 
1. 310 Informace o dopravních omezeních na území hl.m. Prahy radní Šteiner  

2. 288 Informativní zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
Zastupitelstva hl.m. Prahy 

primátor hl.m. Prahy   

3. 332 Informace o připojení hl.m. Prahy k iniciativě „Memorandum 
hlavních měst/regionů v kontextu budoucí evropské regionální 
politiky“  

primátor hl.m. Prahy  

4. 281 Informace o uložených volných finančních rozpočtových 
prostředcích HMP k 30.4.2003 

nám. Paroubek  

5. 340 Informace o dosažených průměrných platech za rok 2002  a 
předškolních zařízení škol a školských zařízení na území hl.m. 
Prahy 

radní Slezák  

 
 


