
                          S C H V Á L E N Ý 
 

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

 
                  17. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

                          které se konalo dne 24. 5. 2012 od 9,00 hod. 

        ve velké zasedací síni Nové radnice, Praha 1, Mariánské nám. 2 

__________________________________________________________________________ 
 
 

  12,30 – 13,15 
Návrhy, připomínky a podněty občanů hl.m. Prahy 

  

  13,15 – 14,00 
Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP 

  

1. 871 k návrhu na udělení grantů v oblasti prevence kriminality v roce 
2012 

primátor hl.m. Prahy  

2. 879 k návrhu na poskytnutí bezúročné půjčky MČ Praha - Troja z 
rozpočtu hlavního města Prahy 

primátor hl.m. Prahy  

3. 884 k přidělení účelové neinvestiční dotace MČ Praha 3 v rámci 
prevence dopravní nehodovosti 

nám. Nosek  

4. 508 k návrhu transformace majetku hl. m. Prahy tvořeného bytovým 
fondem nesvěřeným Statutem hl. m. Prahy městským částem 
formou prodeje 

nám. Kabický  

5/1. 817 k návrhu na úplatný převod zastavěného pozemku parc.č. 1256/12 o 
výměře 213 m2 v k.ú. Krč, z vlastnictví hl. m. Prahy do podílového 
spoluvlastnictví vlastníků bytů a podílových spoluvlastníků jiného 
nebytového prostoru a společných částí budovy č.p. 1026, č.p. 1027 
a č.p. 1028 na pozemku situované 

nám. Kabický  

5/2. 934 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z kapitoly 0544 formou 
účelové investiční dotace MČ Praha 2 

nám. Kabický  

6/1. 841 k návrhu na přidělení grantů v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 
2012 

radní Chudomelová  

6/2. 900 k návrhu na přidělení grantů v Celoměstských programech podpory 
vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2012 

radní Chudomelová  

7. 929 k návrhu na udělení partnerství hl. m. Prahy při pořádání 
sportovních akcí v roce 2012 
+ dodatek 

radní Chudomelová  

8/1. 901 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední 
průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní 
ochoz 3 

radní Chudomelová  

8/2. 886 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší 
odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky, se 
sídlem 190 00  Praha 9, Novovysočanská 48/280 

radní Chudomelová  

8/3. 907 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší 
odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová 
škola, Praha 3, Žižkovo náměstí 1 

radní Chudomelová  

8/4. 902 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Praha 4 - 
Braník, Roškotova 4 

radní Chudomelová  

9. 880 k žádostem Lighthouse Marketing Solutions s.r.o. a SIPRAL a.s. o 
prominutí penále za porušení rozpočtové kázně 

radní Vorlíčková  
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10/1. 935 k návrhu obecně závazné vyhlášky o zrušení obecně závazné 
vyhlášky č. 21/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za 
provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní 
videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému 

radní Manhart  

10/2. 924 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity 

radní Manhart  

10/3. 979 k návrhu na udělení ceny hlavního města Prahy Václavu Hudečkovi 
 

radní Manhart  

11/1. 938 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově 
významných objektů v roce 2012 

radní Novotný  

11/2. 944 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově 
významných objektů v roce 2012 

radní Novotný  

11/3. 909 k návrhu na udělení grantů v rámci "Celoměstských programů 
podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 
2012" 

radní Novotný  

12. 923 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy 
na rok 2012 z kap. 08 - Hospodářství formou účelové dotace pro 
městskou část Praha 1 

radní Udženija  

13/1. 171 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 1293/77 o výměře 
1575 m2 v k.ú. Řepy z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
společnosti MANA - obchody s.r.o., IČ 624 16 529 

radní Udženija  

13/2. 952 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 2730/3 o výměře 
581 m2 v k.ú. Stodůlky z vlastnictví hlavního města Prahy do 
vlastnictví České republiky - Bezpečnostní informační služby 

radní Udženija  

13/3. 612 k návrhu na úplatný převod částí pozemků (předzahrádek) v ulici 
Zdíkovské, parc. č. 4261/192 o výměře 1390 m2 a parc. č. 4261/197 
o výměře 1433 m2 vše v k.ú. Smíchov, z vlastnictví hl. m. Prahy do 
vlastnictví vlastníků souvisejících pozemků 

radní Udženija  

13/4. 528 k návrhu na úplatný převod nemovitostí v ulici Nad Belvederem 
(pozemky parc.č. 991/1, 991/2, 992/3 a chata č.ev. 282) v k.ú. 
Kunratice 

radní Udženija  

14/1. 799 k návrhu na úplatné nabytí id 10/16 pozemku parc. č. 1456/2 v k. ú. 
Liboc z vlastnictví Ing. Bohumila Kašpara do vlastnictví hlavního 
města Prahy 

radní Udženija  

14/2. 833 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 628/259, parc. č. 
1141/2 a parc. č. 1365/8 v k. ú. Prosek z podílového spoluvlastnictví 
Bohdany Kárové - id 1/2 a Renaty Girschikové - id 1/2 do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Udženija  

14/3 904 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 2768/10 z podílového 
spoluvlastnictví Mgr. Zuzany Frýdlové - id 1/4, Marcely Jeřábkové 
id 1/8, Milana Najmana - id 1/8, Pavly Primasové - id 1/4, Jaroslavy 
Vančurové - id 1/4, parc. č. 2768/18 z podílového spoluvlastnictví 
Mgr. Zuzany Frýdlové - id 1/4, Marcely Jeřábkové - id 1/8, Růženy 
Najmanové - id 1/8, Pavly Primasové - id 1/4, Jaroslavy Vančurové 
- id 1/4 a parc. č. 359/4 z podílového spoluvlastnictví Mgr. Zuzany 
Frýdlové - id 1/4, Milana Najmana - id 1/4, Pavly Primasové - id 
1/4, Jaroslavy Vančurové - id 1/4, vše v k. ú. Hostivař do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

radní Udženija  

14/4. 877 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2768/7 v k. ú. Hostivař 
z podílového spoluvlastnictví Růženy Prajerové - id 1/2 a Václava 
Rokose - id 1/2 do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Udženija  

15/1. 432 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 1769/6 v k.ú. 
Hostivař, stavby rekonstrukce a rozšíření ulice Práčská a stavby 
světelného signalizačního zařízení Švehlova - Práčská v k.ú. 
Hostivař a v k.ú. Záběhlice, vybudovaných v rámci projektu 
"Středisko obchodu a služeb - PARK HOSTIVAŘ ul.Švehlova 
1391/32, Praha 10, Hostivař" z vlastnictví SBF Development Praha 
spol. s r.o., se sídlem 140 00 Praha 4, Pankrác, Na Pankráci 26, č.p. 
322, IČO: 624 17 720 do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Udženija  
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15/2. 787 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bohnice, Břevnov, 
Čimice, Hloubětín a k.ú. Kamýk z vlastnictví České republiky s 
právem hospodaření s majetkem státu pro Pražská kanalizace a 
vodní toky, státní podnik "v likvidaci" do vlastnictví hlavního města 
Prahy 

radní Udženija  

15/3. 843 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Uhříněves, Vysočany 
a Zbraslav z vlastnictví České republiky ve správě Pozemkového 
fondu České republiky do vlastnictví hlavního města Prahy dle §2 
odst. 7 a 8 zákona č. 569/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

radní Udženija  

15/4. 844 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Horní Počernice, 
Hostavice, Lipence, Ruzyně a Štěrboholy z vlastnictví České 
republiky ve správě Pozemkového fondu České republiky do 
vlastnictví hlavního města Prahy dle §2 odst. 7 a 8 zákona č. 
569/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

radní Udženija  

15/5. 846 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Kamýk z vlastnictví 
České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní 
statek hl. m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hlavního města Prahy

radní Udženija  

15/6. 903 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Dolní Počernice a 
Újezd u Průhonic z vlastnictví České republiky s právem 
hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl. m. Prahy "v 
likvidaci" do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Udženija  

15/7. 874 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Strašnice z vlastnictví 
České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní 
statek hl. m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hlavního města Prahy

radní Udženija  

15/8. 872 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bohnice, Ďáblice, 
Dolní Měcholupy, Malešice a Motol z vlastnictví České republiky s 
právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl. m. Prahy 
"v likvidaci" do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Udženija  

15/9. 873 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Radlice, Řepy a 
Záběhlice z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s 
majetkem státu pro Státní statek hl. m. Prahy "v likvidaci" do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Udženija  

15/10. 917 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Kunratice a k.ú. 
Libeň z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s 
majetkem státu pro Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik 
"v likvidaci" do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Udženija  

15/11. 850 k návrhu na bezúplatné nabytí splaškové kanalizace S1 DN300 KT 
vybudované v rámci akce  „Veřejná splašková kanalizace včetně 
části přípojek na veřejném prostranství v ul. Výpadová v Praze-
Radotín“, do vlastnictví hl. m. Prahy 

radní Udženija  

15/12. 720 k návrhu na bezúplatné nabytí rekonstrukce stávající komunikace na 
pozemku, parc. č. 162/1, k.ú. Benice, z vlastnictví společnosti 
JIHOVÝCHODNÍ MĚSTO, a.s. Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 
1047/26, 110 00, IČ : 25119257, do vlastnictví hl. m. Prahy 

radní Udženija  

15/13. 727 k návrhu na bezúplatné nabytí 4 ks stožárů veřejného osvětlení, 
veřejné komunikace, chodníků, parkovacích stání, uličních vpustí a 
uliční zeleně, vybudovaných v rámci stavby „Bytové domy Na 
Vyhlídce - I.etapa, Praha 9, Prosek“ z vlastnictví společnosti Vivus, 
s.r.o., Praha 4, Michle, Budějovická 64/5, 140 00, IČ : 27182908, do 
vlastnictví hl. města Prahy 

radní Udženija  

15/14. 851 k návrhu na bezúplatné nabytí 19 ks stožárů veřejného osvětlení vč. 
kabelových rozvodů v k.ú. Dolní Chabry, vybudovaných v rámci 
stavby „Obytný soubor RD-lokalita Nad Úvozem II, Praha 8, Dolní 
Chabry“, z vlastnictví společnosti AQUA DRY s.r.o., se sídlem 
Praha 4, Branická 104a/1656, 147 00, IČ : 26731037 a společnosti 
Chabry a.s., se sídlem Praha 4, Branická 1656/104A, 147 00, IČ : 
28229568, do vlastnictví hl. města Prahy 

radní Udženija  
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15/15. 701 k návrhu na bezúplatné nabytí 10 ks stožárů veřejného osvětlení a 
kabelových rozvodů v k.ú. Modřany, vybudovaného v rámci stavby 
„Veřejné osvětlení pro 13 RD, BABA II“ z vlastnictví  Realitní 
kanceláře Weber a spol. se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, 
142 00, IČ : 47114461, do vlastnictví hl. města Prahy 

radní Udženija  

16/1. 288 k návrhu směny částí pozemků parc. č. 300/10, parc. č. 300/16 a 
parc. č. 300/17 v k.ú. Dejvice ve vlastnictví společnosti GP26 a.s., 
za pozemky parc. č. 300/6, parc. č. 300/11, parc. č. 300/13, parc. č. 
300/14, parc. č. 300/18, parc. č. 300/19, parc. č. 300/21, parc. č. 
343/2, parc. č. 343/3, parc. č. 343/4 a za část pozemku parc. č 
300/15 v k.ú. Dejvice ve vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Udženija  

16/2. 550 k návrhu směny pozemku parc.č. 2356 v k.ú. Hostivař v podílovém 
spoluvlastnictví  Klabanové Boženy (id. 1/2)  a Opluštilové Ludmily 
(id. 1/2 ) za část pozemku parc.č. 1873 v k.ú. Hostivař ve vlastnictví 
hl.m. Prahy. 

radní Udženija  

17. 825 k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.13/12 ze dne 
26.1.2012 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 118/1 
o výměře 4 m2 a částí pozemku parc. č. 524/1 o výměře 26 m2 a 48 
m2, vše k.ú. Hrdlořezy z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového 
spoluvlastnictví Julie Blábolové a Ing. Jiřího Blábola 

radní Udženija  

18. 856 k oznámení záměru MČ Praha 11 na prodej věci z vlastnictví 
hlavního města Prahy, svěřené do správy městské části Praha 11, 
pozemku parc.č. 394/8 v k.ú. Chodov, předloženého podle § 18 
odst. 1 písm. d) 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 
+ dodatek 

radní Udženija Tisk 
nebyl 
hlasová- 
ním 
schválen 

19. 863 k návrhu na uvolnění účelově vázaných neinvestičních finančních 
prostředků městským částem hl. m. Prahy 

radní Lohynský  

20. 959 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP 
 

předsedové výborů 
ZHMP 

 

 

K     I N F O R M A C I 

1. 898 Informace o proplácení náhrady mzdy a výdělku ušlého v 
souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva 
hl.m. Prahy v roce 2011 

primátor hl.m. Prahy  

2. 953 Informativní zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
Zastupitelstva hl. m. Prahy 

primátor hl.m. Prahy  

3. 962 Informace o významných dopravních omezeních na hlavních 
komunikacích v Praze 

nám. Nosek  

4. 956 Informace k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v 
roce 2012 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT 
určené pro školy a školská zařízení kraje Hlavní město Praha a pro 
soukromé školy ležící na území hlavního města Prahy 

radní Chudomelová  

5. 960 Informace k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 
0416 na rok 2012 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním 
městem Prahou a u škol, zřizovaných městskými částmi hlavního 
města Prahy 

radní Chudomelová  

6. 930 Informace o udělení grantů v oblasti sportu a tělovýchovy v hl.m. 
Praze na  
r. 2012 

radní Chudomelová  

7. 957 Informace o přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu 
životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2012 

radní Lohynský  

8. 978 Informace o stavu došlých a vyřízených podání adresovaných 
Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke dni 21. května 2012 

Petr Dolínek 
místopředseda výboru 
kontrolního ZHMP 
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