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                        S C H V Á L E N Ý 

 

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

                 23. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

                         které se konalo dne 24. 1. 2013 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. 1440 k návrhu úpravy v rámci schváleného rozpočtu vlastního hlavního 
města Prahy na rok 2013 

primátor hl.m. Prahy  

2. 1498 k návrhu na vydání celoměstsky významných změn I+II ÚP SÚ 
hl.m. Prahy (Z 1438/00)  
+ nový návrh usnesení s přílohou č. 1 
+ usnesení ZHMP č. 21/13 ze dne.29.11.2012+příl.č. 3 k usnesení 

člen ZHMP 
Bc.František Adámek 

 

3. 940 k návrhu zadání celoměstsky významných změn I ÚP SÚ hl.m. 
Prahy (Z 2531/00) 
+ nový návrh usnesení s přílohou č. 2 

I. nám. Hudeček  

4. 
 

1281/A k návrhu na prodej 16.068 kusů akcií společnosti České aerolinie 
a.s. společnosti Český Aeroholding, a.s. 

nám. Nosek  

5. 1167 k úplatnému převodu pozemků z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy 
družstevní bytové výstavby platné do roku 1991 

nám. Kabický  

6. 1457 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední škola umělecká a řemeslná, se sídlem 150 05 Praha 5, 
Nový Zlíchov 1/1063 

radní Chudomelová  

7. 1441 k návrhu na přidělení finančních prostředků Českému atletickému 
svazu na organizační zajištění 33. mistrovství Evropy v atletice v 
hale 2015 

radní Chudomelová  

8. 1385 k návrhu na udělení ceny hlavního města Prahy Jiřímu Stivínovi 
 

radní Manhart  

9. 1116 k návrhu na vstup hlavního města Prahy do sdružení "České 
dědictví UNESCO" 

radní Novotný  

10. 1461 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 
na rok 2013 

radní Novotný  

11/1. 1206 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 2324/1, k.ú. 
Hostivař z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví Ing. Mileny a Ing. 
Zdeňka Edlmanových 

radní Udženija  

11/2. 832 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 1088 o výměře 119 
m2 k.ú. Žižkov z vlastnictví hl. m. Prahy do podílového 
spoluvlastnictví Ing. Evy Anděrové a Emila Pospíšila 

radní Udženija  

11/3. 1216 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 667/4, k.ú. Dejvice z 
vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví společnosti Pavel Smutný, 
s.r.o., IČO 256 38 581 

radní Udženija  

11/4. 1455 k návrhu na úplatný převod rodinného domu č.p. 674, ul. 
Davídkova 41a, Praha 8 včetně funkčně příslušných pozemků parc. 
Č. 1298 a parc. Č. 1299 v k.ú. Libeň 

radní Udženija neschválen 

 



2 
 

 
 
12/1. 1340 k návrhu na bezúplatné nabytí id. ¾ pozemku parc. Č. 2262/2 o 

výměře 743m2 v k.ú. Lipence z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Udženija  

12/2. 1265 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 3240/6 o výměře 
118 m2 v k.ú. Michle z vlastnictví spol. Pankrác, a.s., Praha 4, 
Budějovická 64/5, 140 00, IČO: 60193077 a pozemku parc.č. 
582/19 o výměře 17 m2 v k.ú. Michle z vlastnictví spol. Vivus 
Pankrác, s.r.o., Praha 4, Budějovická 64/5, 140 00, IČO: 28536142 
do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Udženija  

12/3. 1280 k návrhu na bezúplatné nabytí splaškové kanalizační stoky DN 300 
v délce 68,71m  se 2 revizními šachtami na části pozemku parc.č. 
1592/1 v k.ú. Řeporyje z vlastnictví investora pana Ing. Jiřího 
Tománka do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Udženija  

13/1. 1075 k návrhu na směnu části pozemku parc.č. 1655/1 o výměře 169 m2 
v k.ú. Hostivař ve vlastnictví Ing. Pavla Bursy, za část pozemku 
parc. Č. 1568/77 o výměře 27 m2 a část pozemku parc. Č. 1655/3 
o výměře 142 m2 v k.ú. Hostivař ve vlastnictví  hl.m. Prahy 

radní Udženija  

13/2. 1083 k návrhu směny části pozemku parc.č. 2325/12 o výměře 21 m2 
v k.ú. Chodov ve vlastnictví společnosti JK.RENT, s.r.o. za část 
pozemku parc.č. 3104/1 o výměře 12 m2 v k.ú. Chodov ve 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Udženija  

14. 1322 k návrhu na majetkoprávní vypořádání spoluvlastnických podílů 
pozemků parc.č. 880/13 o výměře 446 m2 a parc.č. 1024/8 o 
výměře 1312 m2 v k.ú. Hostavice ve spoluvlastnictví paní Jiřiny 
Chejnové a hl.m. Prahy 

radní Udženija  

15. 1307 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 5/31 ze dne 31.3.2011 
k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 284 v k.ú. Krč o 
výměře 101 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví Emilie a 
Karla Stejskalových 

radní Udženija  

16. 1449 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut 
hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření 
správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy 
MČ Praha Újezd  – (pozemky v k.ú Újezd)  
MČ Praha 11  –  (pozemky v k.ú. Chodov a Háje) 

radní Udženija  

17. 1450 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut 
hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí 
správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy 
(komunikační stavba v k.ú. Žižkov)  
MČ Praha 13 – (pozemky v k.ú. Jinonice, Řeporyje, Stodůlky  
                           a Třebonice) 

radní Udženija  

18. 1442 
 

1496 

k záměru hl.m. Prahy nabýt akciový podíl ve společnosti Pražské 
služby, a.s. 
Informace o vývoji akcionářské struktury společnosti Pražské 
služby, a.s. - k tisku č. Z-1442 - k záměru hl.m. Prahy nabýt 
akciový podíl ve společnosti Pražské služby, a.s. 

radní Lohynský  

19. 1419 k poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MČ Praha 12, MČ 
Praha 16, MČ Praha 20 na provozování sběrného dvora 

radní Lohynský  

20. 1452 k zajištění systému nakládání se směsným a tříděným komunálním 
odpadem na území hl. m. Prahy 

radní Lohynský  

21.  k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP 
 

předsedové výborů 
ZHMP 
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K     I N F O R M A C I 

 

1. 1488 Informace o významných dopravních omezeních na hlavních 
komunikacích v Praze 

nám. Nosek  

2. 1446 Informace o návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 
0416 na rok 2012 u škol a školských zařízení kraje Hlavní město 
Praha a u soukromých škol ležících na území hlavního města Prahy 
 

radní Chudomelová  

3. 1443 Informace o činnosti Výboru pro kulturu, památkovou péči, 
výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP za období od 
1.9. do 31.12. 2012 

předseda výboru 
pro kulturu, 
památkovou péči, 
výstavnictví, cestovní 
ruch a zahraniční 
vztahy ZHMP          
Bc. Ondřej Pecha 

 

4. 1459 Informace o činnosti Výboru pro informatiku, evropské fondy 
ZHMP za 2. pololetí roku 2012 

předseda výboru pro 
informatiku, evropské 
fondy ZHMP 
Bc. Ondřej Pecha 

 
 

5. 1465 Informace o činnosti Výboru pro dopravu ZHMP za II. pololetí 
roku 2012 
 

předseda výboru pro 
dopravu ZHMP 
Ing. Jiří Pařízek 

 

6. 1484 Informace o činnosti Výboru pro bezpečnost, transparentní veřejnou 
správu a legislativu ZHMP za 2. pololetí 2012 

předseda výboru pro 
bezpečnost, 
transparentní veřejnou 
správu a legislativu 
ZHMP 
Petr Hána 

 

7. 1466 Informace o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy 
za rok 2012 

předseda kontrolního 
výboru ZHMP 
Petr Dolínek 

 

8. 1494 Informace o stavu došlých a vyřízených podání adresovaných 
Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke dni 22. ledna 2013 

předseda kontrolního 
výboru ZHMP 
Petr Dolínek 

 

9. 1490 Informace o předávání dokončených investičních akcí mezi 
investorem a následným správcem (tabulka - stavby připravované k 
předání na SVM MHMP) 

předseda kontrolního 
výboru ZHMP 
Petr Dolínek 

 

 
 


