UPRAVENÝ
NÁVRH

PROGRAMU JEDNÁNÍ

32. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy,
které se koná dne 17.12.2009
__________________________________________________________________________
(odsouhlaseno Radou HMP dne 15.12.2009)
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Konečný návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok
2010, dotačních vztahů k městským částem hlavního města Prahy
na rok 2010 a rozpočtového výhledu do roku 2015
Návrh na změnu účelu části investiční dotace poskytnuté MČ Praha
- Libuš v roce 2008 a ponechané k využití v roce 2009 na základě
usnesení ZHMP č. 25/2 ze dne 26.3.2009
Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha
15 na vrub kapitoly 1016 - neúčelová rezerva rozpočtu hlavního
města Prahy
Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace městské části
Praha 19 na vrub kapitoly 1016 - neúčelová rezerva rozpočtu
hlavního města Prahy
Ke stavu projektu Opencard

primátor hl.m. Prahy

Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 19/2007 Sb. hl.m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas,
na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, ve znění
pozdějších předpisů
Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha Kolovraty na výměnu oken a dveří hasičské zbrojnice Kolovraty
Návrh na schválení bezúplatného nabytí a vzdání se práva převodu
pozemků do vlastnictví hl.m. Prahy dle zákona č. 95/1999 Sb.
Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Hostavice z vlastnictví
České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní
statek hl.m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hl.m. Prahy
Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Hlubočepy a Podolí z
vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu
pro Státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci" do hl.m. Prahy
Návrh obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o aktualizaci
cenové mapy stavebních pozemků na území hl.m. Prahy pro rok
2010
Návrh na úplatný převod pozemků parc. č. 2466 o výměře 3 356m2,
parc.č. 2467 o výměře 712m2 a parc.č. 2636 o výměře 1 554m2 v
kat. území Kobylisy z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví CPI
Reality, a.s. Václavské nám. 1601/47, Praha 1
Návrh na schválení úplatného převodu id. 1/2 pozemku parc.č.
4261/220 o celkové výměře 2 772 m2 v k.ú. Smíchov ze
spoluvlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví spoluvlastníků paní Ivy
Radilové a pana JUDr. Jaroslava Radila, - SJM
Návrh na úplatný převod zastavěného pozemku parc.č. 160/10 o
výměře 940 m2 a pozemků souvisejících se zastavěným pozemkem
parc.č. 160/9 o výměře 231 m2, parc.č. 160/11 o výměře 21 m2 a
parc.č. 160/12 o výměře 12 m2 v k.ú. Stodůlky z vlastnictví hl.m.
Prahy do vlastnictví České republiky - České pošty, s.p.
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Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 606/1 o výměře
4.137 m2, k.ú. Košíře - oddělen a nově označen dle GP č. 1662456/2009 jako pozemek parc.č. 606/31, k.ú. Košíře - z vlastnictví
hl. m. Prahy do vlastnictví společnosti Rakouské gymnázium v
Praze o.p.s.
Návrh úplatného převodu nemovitostí v k.ú.Sázava, obec Sázava,
okr. Benešov
Návrh na schválení úplatného převodu spoluvlastnického podílu id.
½ pozemku parc.č. 1767/2 o celkové výměře 693 m2, k.ú. Hostivař
ze spoluvlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví BERDYS, spol. s r.o.
Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 381/24 o výměře
172 m2 v k.ú. Štěrboholy z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví
společnosti Saint-Gobain Weber Terranova, a.s. se sídlem Praha 10,
Radiová 3
Návrh na úplatný převod částí pozemků parc.č. 372 a parc.č. 375 v
k.ú. Černý Most z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti
Skanska Reality a.s.
Návrh na úplatný převod částí pozemku parc.č. 2066 v k.ú.
Záběhlice, dle geometrického plánu č. 2729-21/2009, nově
označených jako pozemky parc.č. 2066/4 v k.ú. Záběhlice o výměře
60 m2 a parc.č. 2066/5 v k.ú. Záběhlice o výměře 47 m2 z
vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví pana Jana
Hazuky a pana Karla Riedla, každému id. 1/2 celku
Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 1502/14 o výměře
105 m2 v k.ú. Řepy z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Ing.
Jana Rumla a Vlasty Rumlové
Návrh na schválení úplatného převodu pozemků parc.č. 1265/5 o
výměře 37 m2 a parc.č. 1265/6 o výměře 33 m2 v kat. území Libuš
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Milana Kšíra a Zdeňky
Kšírové
Návrh na úplatný převod pozemků v k.ú. Podolí parc.č 1531/23 o
výměře 55 m2 a parc.č. 1890/5 o výměře 10 m2 z vlastnictví hl.m.
Prahy do vlastnictví spol. PREdistribuce, a.s.
Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 3804/14 o
výměře 51 m2 v k.ú. Smíchov z vlastnictví hl.m. Prahy do
vlastnictví společnosti HI RENT, a.s.
Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 1234/93 o výměře 37
m2 v k.ú. Řepy z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví
PREdistribuce, a.s.
Návrh na úplatný převod částí pozemku parc.č. 2169 k.ú. Uhříněves
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Western Classics s.r.o., části
pozemku parc.č. 96/18 k.ú. Michle z vlastnictví hl.m. Prahy do
vlastnictví Petra Dryjáka a Martiny Dryjákové, pozemku parc.č.
5763/12 k.ú. Záběhlice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví paní
Moniky Kubíčkové a pozemku parc.č. 2517/4 k.ú. Dejvice z
vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Matějská 24, s.r.o.
Záměr zřízení Regionální a rozvojové agentury hlavního města
Prahy jako příspěvkové organizace
Návrh na úplatné nabytí částí pozemků parc.č. 54 a parc.č. 55 v
k.ú. Dolní Chabry do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby
č.0152 TV Chabry, etapa 0003-Komunikace II
Návrh na úplatné nabytí SSZ 5.513 umístěného na křižovatce
komunikací Bucharova - Seydlerova z vlastnictví BECON s.r.o. do
vlastnictví hl.m. Prahy
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Návrh na úplatné nabytí veřejné kanalizační a vodovodní sítě v k.ú.
Hájek u Uhříněvsi z vlastnictví společnosti WORLD HOUSE s.r.o.
se sídlem Květnového vítězství 886/19, Praha 4, Chodov 149 00,
do vlastnictví hl.m. Prahy za smluvní cenu ve výši 5.000,- Kč
(včetně DPH)
Návrh na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví
pana Petra Riedela do vlastnictví hl.m. Prahy
Návrh na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví
DG development a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy
Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy
č. 29/30 ze dne 17.9.2009, k návrhu úplatného převodu pozemku
parc.č. 1121/53 o výměře 343 m2 v k.ú. Prosek z vlastnictví hl.m.
Prahy do vlastnictví společnosti ALOE CZ, a.s.
Návrh na revokaci přílohy č. 1 usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy
č. 26/9 ze dne 23.4.2009 - k návrhu na úplatný převod zastavěných
pozemků parc.č. 191/2 o výměře 23 m2, parc.č. 191/3 o výměře 21
m2 a parc.č. 191/4 o výměře 21 m2 vše v k.ú. Nusle z vlastnictví
hl.m. Prahy do vlastnictví fyzických osob vlastníků garáží staveb na
pozemcích situovaných
Návrh na rozšíření účelu investiční účelové dotace poskytnuté v
roce 2009 z rozpočtu hlavního města Prahy MČ Praha - Křeslice
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 2, Praha 3, Praha 5, Praha 6
Praha 9, Praha 10, Praha 11, Praha – Troja a Praha – Vinoř
Návrh na úpravu rozpočtu v kap. 04 - školství, mládež a
samospráva v roce 2009
Návrh na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Hrdlořezy z vlastnictví
České republiky do vlastnictví hl.m. Prahy
Návrh Zásad pro sjednocení přístupu k integraci dětí, žáků a
studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na území hl.m.
Prahy
Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní
škola speciální, Praha 6, Rooseveltova 8
Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní
umělecká škola Praha 4 - Nusle, Lounských 4/129 v působnosti
SMT MHMP
Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 25/24 ze
dne 26.3.2009 k návrhu na udělení grantů v oblasti volného času
dětí a mládeže na rok 2009
Návrh na schválení projektů v rámci 2. a 3. výzvy operačního
programu Praha - Konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2
Podpora příznivého podnikatelského prostředí a 1.2 Rozvoj a
dostupnost ICT služeb
Návrh na schválení projektů z 2. výzvy k předkládání projektových
žádostí v rámci prioritní osy 1 Podpora rozvoje znalostní
ekonomiky Operačního programu Praha - Adaptabilita
Návrh na schválení projektů z 2. výzvy k předkládání projektových
žádostí v rámci prioritní osy 2 Podpora vstupu na trh práce
Operačního programu Praha - Adaptabilita
Návrh na schválení projektů z 2. výzvy k předkládání projektových
žádostí v rámci prioritní osy 3 Modernizace počátečního vzdělávání
Operačního programu Praha - Adaptabilita
Návrh na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy pro projekty z 1. výzvy
Operačního programu Praha - Adaptabilita
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Návrh na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s postupem
realizace projektů financovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost
Návrh na uvolnění finančních prostředků z kapitoly 05 zdravotnictví a sociální oblast formou účelové neinvestiční dotace
MČ Praha - Běchovice
Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 2/42 ze
dne 21.12.2006 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 2066/4
v k.ú. Kbely do vlastnictví hl.m. Prahy
Návrh na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Šeberov z vlastnictví
fyzických osob do vlastnictví hl.m. Prahy (Dvořáková, Smékalová a
PhDr. Sousedík)
Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 979/3 v k.ú. Šeberov z
vlastnictví Jana Knotka do vlastnictví hl.m. Prahy
Návrh na úplatné nabytí pozemků na území hl.m. Prahy
z vlastnictví společnosti GROUND s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy
Návrh na bezúplatné nabytí 7 ks stožárů veřejného osvětlení
vybudovaných na částech pozemku parc.č. 653/1 v k.ú. Malešice,
dle GP č.1078-60/2006 ze dne 26.2.2007 oddělených a nově
označených jako parc.č. 653/9, parc.č. 653/23, parc.č. 653/14,
parc.č. 653/5, parc.č. 653/6, parc.č. 653/7, parc.č. 653/8, parc.č.
653/10 a parc.č. 653/11 v pořizovací hodnotě 250.941,- Kč bez
DPH z vlastnictví Skanska Reality a.s., Líbalova 1/2348, 149 00
Praha 4, do vlastnictví hl.m. Prahy
Návrh na bezúplatné nabytí 16 stožárů veřejného osvětlení
vybudovaných na části pozemků parc.č. 330 a parc.č. 332/1 v k.ú.
Lipence, dle GP č.1667-29/2007 ze dne 14.6.2007 oddělených a
nově označených jako parc.č. 330/2 a parc.č. 332/8 v pořizovací
hodnotě 364.900,- Kč bez DPH z vlastnictví MIKROTECHNA
s.r.o. se sídlem Praha 4, Barrandova 409, 140 00 Praha 4, do
vlastnictví hl.m. Prahy
Návrh na bezúplatné nabytí 35 stožárů veřejného osvětlení
obytného souboru "Na Kačence" v ulicích Bendlova, Na Kačence,
Ke Zlatému kopci, Před Skálou, K Hárunce a Pod Fořtem na
pozemcích parc.č. 10/2, parc.č. 13/43, parc.č. 367/1, parc.č. 310/14,
parc.č. 310/13, parc.č. 367/9, parc.č. 367/20, parc.č. 367/16, parc.č.
367/21, parc.č, 310/132, parc.č. 310/129, parc.č. 310/130, parc.č.
310/131 a parc.č. 310/128 v k.ú. Miškovice z vlastnictví
PROARCH group, s.r.o. se sídlem Nad Petruskou 639/6, 120 00
Praha 2, do vlastnictví hl.m. Prahy
Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 2519/156 (51 m2), k.ú.
Dejvice, z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví paní Heleny
Thérové
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 pozemků parc.č. 135/2 (303 m2),
parc.č. 2335/5 (303 m2) a části pozemku parc.č. 135/1 nově
označené jako parc.č. 135/4 (1102 m2) z vlastnictví hl.m. Prahy do
vlastnictví vlastníků bytů a společných částí domů čp. 1129 a 1130,
vše kat. území Chodov
Příloha č. 2
k návrhu na úplatný převod spoluvlastnických podílů (id. 1/2) na
pozemcích parc.č. 1767/4 (593 m2), 1767/5 (604 m2), 1767/6 (277
m2) a 1767/7 (277 m2) zastavěných bytovými domy, vše v k.ú.
Hostivař z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví
vlastníků domů č.p. 869, 870, 1139 a 1140 uvedených na LV
č.1914, 1918 a 1907 pro k.ú. Hostivař
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Příloha č. 3
k návrhu na úplatný převod spoluvlastnického podílu (id. 1/2) na
pozemku parc.č. 1767/3 (1086 m2) a pozemku parc.č. 1767/19 (105
m2) zastavěných objektem hromadných garáží, vše v k.ú. Hostivař
z vlastnictví hl. m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků
hromadných garáží uvedených na LV č. 3508 pro k.ú. Hostivař
Návrh Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy
Návrh na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací
Divadlo na Vinohradech, Divadlo pod Palmovkou a Symfonický
orchestr hlavního města Prahy FOK
Návrh na udělení víceletých grantů hl.m Prahy v oblasti kultury a
umění
Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 27/39 ze
dne 28. 5. 2009 - k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy vlastníkům
památkově významných staveb a objektů v roce 2009 a k návrhu na
úpravu rozpočtu kapitoly 06 - kultura v roce 2009 a k návrhu na
poskytnutí účelové neinvestiční dotace Městské části Praha 20
Návrh na poskytnutí finančních prostředků formou daru Fakultní
nemocnici Královské Vinohrady na pořízení zdravotnické techniky
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
hlavního města Prahy na zajištění činnosti lékařské služby první
pomoci v roce 2010
Návrh na poskytnutí dotace z Programu Čistá energie Praha
městské části Praha – Slivenec
Návrh Konečných Plánů oblastí povodí na území hl.m. Prahy
Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace ROPID
Návrh na zrušení akce č. 0004531 - TT Laurová - Radlická,
delimitace části jejích nákladů do akce č. 21003 - Tramvajová trať
Radlická (spolufinancovaná v rámci 1. výzvy OPPK) a dodatečné
vypořádání investiční dotace z rozpočtu HMP čerpané v roce 2007
na akci č. 0004531 - TT Laurová - Radlická
Návrh personální změny ve výboru ochrany památek a cestovního
ruchu ZHMP

ÚST. Návrh personálních změn ve výborech ZHMP
Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP
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radní Šteiner

Ing.František Stádník
předseda výboru
ochrany památek a
cestovního ruchu
ZHMP
-předsedové výborů

INFORMACI

1.

196

2.

205

3.

087

4.

178

5.

165

Informace o významných dopravních omezeních na hlavních
komunikacích v Praze
Informace ke smluvnímu zajištění systému PID v období 2010 2019
Informace o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1.- 3. čtvrtletí
2009
Informace o návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města
Prahy v roce 2009 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z
MŠMT na rozvojový program "Financování asistentů pedagoga pro
děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých
školách na období září až prosinec 2009"
Informace o udělení III. kola grantů v oblasti prevence kriminality
v roce 2009

+ DVD

radní Šteiner
radní Šteiner
primátor hl.m. Prahy
nám. Kousalíková

nám. Blažek

+3x DVD
1x CD

