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

           5. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 
                které se koná dne 27.2.2003 

   
           
1.   Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP                            
2. 163 Volba přísedících Městského soudu v Praze nám. Blažek 
3. 119 Návrh na úpravu neinvestičního příspěvku PO a běžných výdajů 

MHMP a Městské policie a limitu prostředků na platy z titulu 
realizace nařízení vlády č. 582/2002 Sb., č. 583/2002 Sb., č. 
584/2002 Sb. ke zvýšení platových tarifů od 1.1.2003 

nám. Paroubek  

4. 134 Návrh na převedení nevyčerpaných finančních prostředků 
poskytnutých MMR v roce 2002, určených na opravy bytového 
fondu poškozeného povodněmi do rozpočtu r. 2003 

nám. Paroubek 

5. 149 Návrh úpravy schváleného rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 
2003 

nám. Paroubek 

6. 150 Návrh na převod nevyčerpaných finančních prostředků od EIB v r. 
2002 určených na financování vodohospodářské infrastruktury 

nám. Paroubek 

7. 152 Návrh na vydání emise obligací hl.m. Prahy ve výši 170 mil. EUR 
v rámci EMTN programu 

nám. Paroubek 

8. 164 Návrh na uvolnění dotací MČ hl.m. Prahy ve výši 148 306 tis. Kč 
k likvidaci následků srpnové povodně z blokovaných prostředků 
v kap. 10 

nám. Paroubek  

9. 165 Návrh smlouvy na poskytnutí úvěru od EIB na provedení 
rekonstrukce a obnovu metra v důsledku záplav v srpnu 2002   

nám. Paroubek 

10. 148 Návrh členství hl.m. Prahy v Asociaci krajů ČR primátor hl.m. Prahy 
11/1 121 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně 

závazná vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (změna 
kompetencí živnostenského úřadu, reklama)  

nám. Blažek 

11/2 162 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se osvobozují 
od daně z nemovitostí nemovitosti dotčené živelnou pohromou  

nám. Blažek 

12. 154 Návrh na jmenování zástupce HMP do Řídícího a koordinačního 
výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými 
společenstvími na úrovni státu“  

nám. Bürgermeister  

13. 146 Návrh na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění v r. 
2003 l. uzávěrka 

radní Němec 

14. 120 Návrh na uvolnění finančních prostředků  hl.m. Prahy na rok 2003 
z kap. 06 – kultura formou účelové dotace pro MČ 

radní Němec 

15. 137 Návrh na bezúplatné převedení majetku příspěvkové organizace 
Činoherní klub Praha v souvislosti s jejím zrušením  

radní Němec 

16. 138 Návrh na změnu zřizovacích listin organizací v odvětví kultury 
(NKP Vyšehrad, PIS, Městská knihovna v Praze, Galerie hl.m. 
Praha)  

radní Němec 

17. 139 Návrh na ukončení činnosti a finančnímu vypořádání příspěvkové 
organizace Semafor Praha k 31.10.2002 

radní Němec 

18/1 040 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 15 (pozemky  v k.ú. 
Horní Měcholupy ) 

radní Klega 

18/2 140 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 
věcí z vlastnictví hl.m. Prahy MČ Praha  15 (pozemky  v k.ú. Horní 
Měcholupy ) 

radní Klega 



18/3 145 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 11 (pozemky    
v k.ú.  Háje a Chodov) 

radní Klega 

18/4 122 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 10 (pozemek parc.č. 
1124  v k.ú.Vršovice) 

radní Klega 

19/1 104 Návrh úplatného převodu id. ½ pozemku parc.č. 1220/4 v k.ú. Troja radní Klega 
19/2 110 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č.  863 v k.ú. Staré Město radní Klega 
19/3 093 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 725 v k.ú. Koloděje  do 

vlastnictví hl.m. Prahy 
radní Klega  

19/4 105 Návrh úplatného převodu pozemků parc.č. 2639/190 v k.ú. Žižkov 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví manželů K.aH.Malých 

radní Klega 

19/5 131 Návrh na nabytí pozemků, nezbytných pro realizaci stavby – 
Strahovský tunel 3. stavba 5. etapa (východní most přes ul. 
Kartouzská – Plzeňská) do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega 

19/6 142 Návrh na schválení nemovité věci – pozemku, který je nabýván do 
vlastnictví hl.m. Prahy za účelem přípravy a realizace akce „oprav a 
mostu přes vlečku ČD-Dolnoměcholupská“ v Praze l0 

radní Klega 

19/7 129 Návrh na bezúplatný převod pozemků par.č.4268/18,24,28,33 v k.ú. 
Újezd nad Lesy do vlastnictví hl.m. Prahy (darovací smlouvou  ) 

radní Klega 

20. 135 Návrh na úhradu rozdílu daně z nemovitosti vykupovaného 
pozemku p.č. 1894/3 v k.ú. Zbraslav 

radní Klega 

21. 035 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 35/53 ze dne 29.11.2001 na 
odkoupení pozemků v ul. Radlická od IMMO FUTURE 6-Crossing 
Point Smíchov s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega 

22. 115 Návrh na změnu zřizovací listiny Institutu městské informatiky 
hl.m. Prahy 

radní Klega 

23. 161 Návrh na určení zástupců hl.m. Prahy na valných hromadách a.s., 
ve kterých má hl.m. Praha majetkový podíl  

radní Klega 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K    I N F O R M A C I 
 

1. 123 Informace o dopravních omezeních na území hl.m. Prahy radní Šteiner 
2. 167 Informace o uložených volných finančních rozpočtových 

prostředcích HMP k 31.1.2003 
nám. Paroubek 

3. 136 Informativní zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
ZHMP 

primátor hl.m. Prahy 

4. 133 Informace o Pravidlech pro opatřování listin hl.m. Prahy doložkou 
dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze 

nám. Blažek 

5. 141 Informace o udělení grantů v oblasti prevence kriminality a 
k zařazení projektů prevence kriminality do programu „Prevence 
kriminality na místní úrovni v roce 2003 

nám.Hulinský  

 


