
                       U P R A V E N Ý 
 

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

19.  zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 18.9.2008 

______________________________________________________________ 
                                        (odsouhlaseno Radou HMP dne 16.9.2008) 
 
 
1. 944 Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za I. pololetí 2008 primátor hl.m. Prahy  
2. 969 Návrh na úpravu rozpočtu a přidělení finančních prostředků v 

oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2008 
+ nové znění přílohy č. 2 usnesení ZHMP 

primátor hl.m. Prahy  

3. 812 Návrh na schválení vzdání se práva převodu pozemků do vlastnictví 
hlavního města Prahy dle zákona č. 95/1999 Sb. 

nám. Blažek  

4/1. 946 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 750/8 o 
výměře 56 m2 v k.ú. Bohnice z vlastnictví České republiky, právo 
hospodaření s majetkem státu: Osvobozená domácnost Praha, státní 
podnik v likvidaci, Třebohostická 564/9, 100 00 Praha 10, do 
vlastnictví hl. m. Prahy 

nám. Blažek  

4/2. 952 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví k pozemkům v k.ú. 
Čakovice, Letňany, Krč a Ďáblice z vlastnictví České republiky s 
právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl. m. Prahy 
"v likvidaci" do vlastnictví hlavního města Prahy 

nám. Blažek  

4/3. 983 Návrh na volbu přísedících Městského soudu v Praze 
 

nám. Blažek  

5/1. 940 Návrh směny pozemku parc.č. 834/1 v k.ú. Letňany ve vlastnictví 
společnosti K-DEVELOPMENT, s.r.o., za pozemek parc.č. 4021/23 
v k.ú. Strašnice ve vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Klega  

5/2. 003 Návrh směny části pozemku parc. č. 1857/1 v k.ú. Podolí o výměře 
59m2, ve vlastnictví společnosti Panter spol. s r.o., se sídlem Na 
Markvartce 14, 160 00 Praha 6, IČ 45809003, za část pozemku 
parc.č. 1852/10 v k. ú. Podolí o výměře 24m2, ve vlastnictví hl.m. 
Prahy 

nám. Klega  

5/3. 004 Návrh směny pozemku parc. č. 1967/97 o výměře 15m2, pozemku 
parc.č. 1967/102 o výměře 19m2 a pozemku parc.č. 1967/104 o 
výměře 1m2, všechny v k.ú. Kbely, ve vlastnictví Ing. Jaromíra 
Racka za část pozemku parc.č. 1967/17 v k. ú. Kbely o výměře 
17m2, ve vlastnictví hlavního města Prahy 

nám. Klega  

5/4. 925 Návrh na směnu dvou částí pozemku parc.č. 1232 o celkové výměře 
6m2 v k. ú. Libeň, ve spoluvlastnictví paní Marie Novákové a paní 
Kateřiny Mojžíšové za část pozemku parc.č. 1184/1 o výměře 6m2 
v k. ú. Libeň ve vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Klega  

6/1. 915 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 1390 o výměře 37582 m2 
v k.ú. Hloubětín z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti 
Investorsko-inženýrská a.s., se sídlem Liberec 1, Gorkého 658/15, 
PSČ 460 01 

nám. Klega  

6/2. 837 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 2110/3 o výměře 1046 
m2, 2110/4 o výměře 922 m2, 2110/5 o výměře 928 m2, 2110/6 o 
výměře 936 m2 a 2110/7 o výměře 136 m2  vše v k.ú. Hloubětín, z 
vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti ASTRALPOL a.s., 
se sídlem Praha 5, Košíře, Starokošířská 695/3, PSČ 150 00,  

nám. Klega  
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6/3. 930 Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 

2342/299 o výměře 10271 m2 a pozemku parc.č. 2343/5 o výměře 
17 m2 v kat.území Kunratice z vlastnictví hl. m. Prahy do 
vlastnictví společnosti K-Stavby, a.s. 

nám. Klega  

6/4. 987 Návrh na úplatný převod garáží bez č.p. a pozemků parc.č. 1770/2 a 
1770/3  o celkové výměře 2268 m2 v k.ú. Nusle 

nám. Klega  

6/5. 724 Návrh na schválení úplatného převodu vlastnictví pozemku č. parc. 
3153/9 o výměře 145 m2 v k.ú. Dejvice z vlastnictví hl.m.Prahy do 
vlastnictví MUDr. Heleny Žižkové 

nám. Klega  

6/6. 007 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc. č. 805/36 o 
výměře 60 m2 v kat. území Kunratice z vlastnictví hl.m. Prahy do 
SJM Ladislava Jirgla a  Jitky Jirglové 

nám. Klega  

6/7. 836 Návrh na úplatný převod pozemku parc. č. 831 v k.ú. Jinonice o 
výměře 449 m2, včetně částí pozemků parc. č. 832 o výměře 117 
m2 a parc. č. 833/1 o výměře 146 m2 v k.ú. Jinonice, dle 
geometrického plánu č. 1044-36/2006, nově označených jako 
pozemek parc. č. 833/4 v k.ú. Jinonice o výměře 263 m2 z 
vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví Ing. Zdeňka Nechvátala 

nám. Klega  

6/8. 643 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc. č. 541/3 k.ú. 
Letňany o výměře 36 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
společnosti Uniuris s.r.o. 

nám. Klega  

6/9. 789 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 2075 v kat. území 
Chodov o výměře 663 m2 z vlastnictví hlavního města Prahy do 
vlastnictví EMV s.r.o., se sídlem Praha 4, Zelený pruh 1294 

nám. Klega  

6/10. 001 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 109/3 o výměře 254 m2 
v k.ú. Střešovice z vlastnictví HMP do vlastnictví  spol. 
TRAVELLERS HOSTEL, s.r.o. se sídlem Vacínova 5/396, Praha 8 
a úplatného převodu pozemku parc.č. 111/3 o výměře 194 m2 v k.ú. 
Střešovice z vlastnictví HMP do vlastnictví manželů Břetislava 
Šípka a Ing. Silvy Šípkové  

nám. Klega  

6/11. 002 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 112/3 o výměře 268 m2 
v k.ú. Střešovice z vlastnictví HMP do vlastnictví spol. ROSK s.r.o. 
se sídlem V Údolí 818, Praha 6 

nám. Klega  

6/12. 646 Návrh úplatného převodu pozemků parc.č. 2487/1 o výměře 19 m2, 
parc.č. 2487/4 o výměře 22 m2, parc.č. 2487/5 o výměře 25 m2, 
parc.č. 2487/8 o výměře 35 m2 a parc.č. 258/4 o výměře 5 m2, vše  
k.ú. Hloubětín z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví MUDr. Ivany 
Kaderkové 

nám. Klega  

6/13. 788 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 115/1 o výměře 11 m2 a 
parc.č. 116/1 o výměře 291 m2 v kat. území Háje z vlastnictví 
hlavního města Prahy do vlastnictví REAL TRADE PRAHA a.s. se 
sídlem Praha 5, Košíře, Starokošířská 3/695  

nám. Klega  

6/14. 781 Návrh na úplatný převod pozemků pod řadovými garážemi parc. č. 
2845/35 o výměře 23 m2,  parc. č. 2845/36 o výměře 20 m2, parc. 
č. 2845/37 o výměře 20 m2, parc. č. 2845/38 o výměře 20 m2,  
parc. č. 2845/39 o výměře 20 m2,  parc. č. 2845/40 o výměře 20 
m2, parc. č. 2845/41 o výměře 20 m2, vše v k.ú. Záběhlice o 
celkové výměře 143 m2,  z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví 
majitelů jednotlivých garáží 

nám. Klega  

6/15. 828 Návrh na úplatný převod zastavěných pozemků parc.č. 2446/2 o 
výměře  8 m2, parc.č. 2446/4 o výměře 19 m2 a parc.č. 2446/5 o 
výměře 20 m2 v k.ú. Libeň z vlastnictví hlavního města Prahy do 
vlastnictví fyzických osob vlastníků garáží na pozemcích 
situovaných 

nám. Klega  

6/16. 666 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 2447/3 o výměře 
152 m2 v kat. území Chodov z vlastnictví hlavního města Prahy do 
vlastnictví Igora Salomona 

nám. Klega  
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6/17. 008 Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku parc. č. 369 o 

výměře 280 m2 v kat. území Kamýk  z vlastnictví hl.m. Prahy do 
SJM Bohumila Kludského a Josefy Kludské 

nám. Klega  

6/18. 807 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 1540/2, 1533/5, 1533/6, 
1533/9 o celkové výměře 36 m2 a části pozemku parc.č. 3097 o 
výměře 1.469 m2 vše v k.ú. Nusle z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. se sídlem 
Praha 4, 5. května 65., PSČ 140 21 

nám. Klega  

6/19. 998 Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 432 o 
výměře 121 m2 v kat. území Káraný z vlastnictví hl.m. Prahy do 
SJM Pavla a Dany Menclových a spoluvlastnictví Pavla Mencla ml.  

nám. Klega  

6/20. 911 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 641/39 k.ú. 
Vysočany o výměře 10 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
společnosti Fikar Invest s.r.o. 

nám. Klega  

6/21. 817 Návrh na úplatný převod části pozemku parc. č. 2889/1 v k. ú. 
Braník o výměře 1 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví pana 
Jaromíra Lutovského, pozemku parc. č. 87/5 v k. ú. Bubeneč o 
výměře 6 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví společnosti 
ALIVO a.s., části pozemku parc. č. 737/1 o výměře 5 m2, části 
pozemku parc. č. 741/1 o výměře 7 m2, oba v k. ú. Karlín z 
vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví společnosti Olympik Garni 
a.s., části pozemku parc. č. 2964 v k. ú. Nusle o výměře 1 m2 z 
vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví společnosti Rezidence 
GRÖBOVKA s.r.o., části pozemku parc. č. 1965 v k. ú. Lhotka o 
výměře 11 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví Ing. Martina 
Pfeifera a části pozemku parc. č. 2351 v k. ú. Kobylisy o výměře 12 
m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví společnosti NOVAPRO 
& spol. s r.o.  

nám. Klega  

7/1. 965 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemků parc. č. 3388/1, 
parc. č. 3388/2 vč. objektu č.e. 655 v k.ú. Libeň z vlastnictví ČR s 
příslušenstvím hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových 

nám. Klega  

7/2. 967 Návrh na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví 
Tesco Stores ČR a.s., IČ: 45308314 do vlastnictví hl.m. Prahy  

nám. Klega  

7/3. 950 Návrh na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy od NA 
RYBNÍČKU s.r.o., I.Č.: 26969521, KOLONÁDA - 
INTERNATIONAL, a.s., IČ: 26182106, RCP ISC, s.r.o., IČ: 
26153378 

nám. Klega  

8. 005 Návrh na úplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Holešovice z vlastnictví 
Pražské teplárenské a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Klega  

9/1. 691 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 3676/3 v k.ú. Horní 
Počernice o výměře 476 m2, který byl na základě geometrického  
plánu č. 2660-453/2003 oddělen z pozemku parc.č. 3676/1 v k.ú. 
Horní Počernice, do vlastnictví hl.m. Prahy pro stavbu č. 0083 
"Horní Počernice, ČOV Svépravice" 

nám. Klega  

9/2. 659 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 4474/44 o výměře 92 m2 
v k.ú. Horní Počernice ve vlastnictví JUDr. Lubomíra Soukupa do 
vlastnictví hl.m. Prahy  pro stavbu č.3295 "TV Horní Počernice, 
etapa 0015" - Východní  spojka 

nám. Klega  

9/3. 763 Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. PK(1567/3)  k.ú. 
Klánovice o výměře 559 m2 z vlastnictví Jiřího Krpenského do 
vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č. 0196 TV Klánovice, 
etapa 0004 - komunikace IV. 

nám. Klega  

9/4. 771 Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. PK(1319/16)  k.ú. 
Klánovice o výměře 169 m2 z vlastnictví Josefa Pospíšila do 
vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č. 0196 TV Klánovice, 
etapa 0004 - komunikace IV. 

nám. Klega  
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9/5. 811 Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 4377/12 v k.ú. Horní 

Počernice o výměře 305 m2, který byl na základě geometrického 
plánu číslo zak.: 1818-260/98 oddělen z pozemku parc.č. 4377/1 v 
k.ú. Horní Počernice z podílového spoluvlastnictví J. Sedlákové, 
Ing. J Wágnera, Ing. P. Wágnera a J Wágnerové do vlastnictví hl.m. 
Prahy pro stavbu č.3295 "TV Horní Počernice", etapa 0017-
Bratranců Veverkových 

nám. Klega  

9/6. 862 Návrh na úplatné nabytí pozemku parc. č. 32/6, k. ú. Zadní 
Kopanina o výměře 478 m2 z vlastnictví paní Blanky Langerové do 
vlastnictví hl. m. Prahy pro realizaci stavby č. 3090 "TV Řeporyje", 
etapa 0007 - IS Zadní Kopanina 

nám. Klega  

9/7. 863 Návrh na úplatné nabytí pozemku parc. č. 255/9, k. ú. Zadní 
Kopanina o výměře 24 m2 z vlastnictví pana Bohumila Horejska do 
vlastnictví hl. m. Prahy pro realizaci stavby č. 3090  "TV 
Řeporyje", etapa 0007 - IS Zadní Kopanina 

nám. Klega  

9/8. 871 Návrh na úplatné nabytí pozemků parc. č. 1376/75 o výměře 3076 
m2 a 1376/239 o výměře 520 m2 oba  v  k. ú. Řeporyje, z  
podílového  spoluvlastnictví  Jaroslava Hrudky a Jiřího Hrudky do 
vlastnictví hl. m. Prahy pro realizaci stavby č. 3090  "TV 
Řeporyje", etapa 0012 - Koterovská 

nám. Klega  

9/9. 769 Návrh na úplatné nabytí pozemků parc. č. 4279/58 o výměře 119 
m2 a parc. č. 4279/60 o výměře 130 m2 v k.ú. Horní Počernice, 
které vznikly oddělením z pozemku p.č. 4279/2 v k.ú. Horní 
Počernice jako část PK 251 k.ú. Svépravice zapsaný na LV 2425 
k.ú. Horní Počernice na základě Geometrického plánu č. 3283-
243/2007 do vlastnictví hl.m. Prahy pro stavbu č. 0083 "Horní 
Počernice - ČOV Svépravice, etapa 0001" - Chvaly I. 

nám. Klega  

9/10. 966 Návrh na úplatné nabytí částí pozemků parc.č. 879/5, 659/37, 
880/9, 910/196, 879/4, 907/12 a 907/13 v k.ú. Písnice do vlastnictví 
hl.m.Prahy 

nám. Klega  

9/11. 912 Návrh na úplatné nabytí pozemků parc.č. 3552/1 o výměře 373 m2 
a parc.č. 3552/17 o výměře 10 m2  v k. ú. Horní Počernice, z 
podílového spoluvlastnictví Anny Doubravské, Libuše Doubravské 
a Vojtěcha Doubravského  do vlastnictví hl.m. Prahy pro stavbu 
č.0083 "TV Horní Počernice - ČOV Svépravice, etapa 0004 - 
Domkovská" 

nám. Klega  

9/12. 913 Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 3746/2  o výměře 450 m2 
v k. ú. Horní Počernice, z podílového spoluvlastnictví pana Jiřího 
Kožíška a pana Miloslava Kožíška  do vlastnictví hl.m. Prahy pro 
stavbu č.0083 "TV Horní Počernice - ČOV Svépravice, etapa 0004 
- Domkovská" 

nám. Klega  

9/13. 808 Návrh na úplatné nabytí části pozemku parc.č. 1080/1 k.ú. Ruzyně 
o výměře 14 m2 z vlastnictví Bredo, a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 
pro realizaci stavby č. 0117 TV Zbuzanská 

nám. Klega  

10/1. 784 Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 11/32 ze dne 
29.11.2007 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc.č. 
985/12 k.ú. Ruzyně do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby 
č. 0117 TV Zbuzanská 

nám. Klega  

10/2. 981 Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 33/37 ze dne 
15.12.2005 k návrhu na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. 
Prahy od Pražské energetiky, a.s. a od BLUE RAY a.s. 

nám. Klega  

10/3. 034 Návrh na změnu účelu schválené investiční dotace v kap. 02 pro 
MČ Praha - Štěrboholy 

nám. Klega  
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11. 992 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   4  (pozemky u škol v k.ú. Braník a Krč) 
- MČ Praha   5  (pozemky  k.ú. Smíchov a  Hlubočepy) 
- MČ Praha   9 (pozemky v k.ú. Prosek, Střížkov) 
- MČ Praha  11 (pozemky  k.ú. Háje a Chodov) 
- MČ Praha  13 (pozemky  k.ú. Stodůlky) 
- MČ Praha - Dolní Počernice (pozemky v k.ú. Dolní Počernice) 
- MČ Praha - Dubeč  (pozemky v k.ú. Dubeč) 

nám. Klega  

12. 831 Návrh na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap.0416 - Školství, 
mládež a samospráva na rok 2008 

nám. Kousalíková  

13. 088 Návrh optimalizace škol v přírodě zřízených hlavním městem Praha nám. Kousalíková  
14/1. 703 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní 

umělecká škola, Praha 10, Olešská 2295 v působnosti SMT MHMP 
nám. Kousalíková  

14/2. 922 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola 
technická hl.m. Prahy, se sídlem Praha 5, Radlická 115 

nám. Kousalíková  

14/3. 614 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace  Střední 
škola elektrotechniky a strojírenství, se sídlem Praha 10,Jesenická 1 

nám. Kousalíková  

14/4. 432 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Jedličkův 
ústav a Základní škola a Střední škola 

nám. Kousalíková  

14/5. 943 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Gymnázium, Praha 1, Josefská 7 

nám. Kousalíková  

14/6. 936 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25 

nám. Kousalíková  

15. 924 Návrh na zřízení Gymnázia Milady Horákové se sídlem Praha 4, Na 
Planině 1393 

nám. Kousalíková  

16. 006 Návrh na schválení projektů v rámci 1. Výzvy Operačního 
programu Praha - Konkurenceschopnost 

nám. Reedová  

17. 958 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hlavního 
města Prahy Studentský zdravotní ústav Praha 

radní Pešák  

18. 882 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 12/28 ze dne 13. 12. 2007 k 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města 
Prahy na zajištění lékařské služby první pomoci v roce 2008 

radní Pešák  

19. 914 Návrh na přijetí Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a 
volného času v roce 2008 

radní Richter  

20/1. 010 Návrh  občanů k projednání - Chceme Prahu kulturní radní Richter  
20/2. 694 Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 0619 - OKP MHMP v r. 2008 

ve prospěch Městské části Praha 4  
radní Richter  

20/3. 909 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Muzeum 
hlavního města Prahy 

radní Richter  

21/1. 918 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 15/29 ze dne 27.3.2008 
k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na 
rok 2008 

radní Richter  

21/2. 986 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 17/46 ze dne 29.5.2008 
k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy vlastníkům památkově 
významných staveb a objektů (kap.0619) v roce 2008 – 1. výběru 

radní Richter  

22/1. 991 Návrh na pořízení celoměstsky významných změn ÚP SÚ 
hl.m.Prahy 

radní Langmajer  

22/2. 017 Návrh na vydání změny Z1344/00 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m.Prahy    

radní Langmajer + CD 

23/1. 009 Návrh na udělení grantů hl.m. Prahy v sociální oblasti pro rok 2008 
III. program 

radní Janeček  
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23/2. 926 Návrh na udělení grantů hl.m.Prahy v sociální oblasti pro rok 2008 
- IV.program a na rozdělení rezervy v grantovém řízení v sociální 
oblasti 

radní Janeček  

23/3 995 Návrh na  snížení neinvestiční dotace do sociální oblasti MČ Praha 
4 a k udělení grantů HMP v sociální oblasti na rok 2008  pro  o.s. 
Asistence a  Škola SPMP Modrý klíč  

radní Janeček  

24. 997 Návrh na založení obecně prospěšné společnosti - Dům 
národnostních menšin o.p.s. 

radní Janeček  

25/1. 937 Návrh na uvolnění finančních prostředků z kapitoly 0148 - rozvoj 
obce formou účelové investiční dotace městské části Praha 10 

radní Janeček  

25/2. 938 Návrh na uvolnění finančních prostředků z kapitoly 0148 - rozvoj 
obce formou účelové investiční dotace městské části Praha 22 

radní Janeček  

26. 949 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 11 z 
kap. 05 

radní Janeček  

27. 876 Návrh na poskytnutí finanční podpory Občanskému sdružení TŘI 
na výstavbu a vybavení hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech 

radní Janeček  

28/1. 873 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl.m. 
Prahy v působnosti odboru SOC MHMP Domov pro seniory 
Zahradní Město 

radní Janeček  

28/2. 959 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hlavního 
města Prahy v působnosti odboru SOC MHMP Dětský domov 
Charlotty Masarykové 

radní Janeček  

28/3. 904 Návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací hl.m. 
Prahy v působnosti odboru SOC MHMP Domov pro osoby se 
zdravotním postižením Leontýn a Domov Maxov 

radní Janeček  

29/1. 947 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví spoluvlastnického podílu 
50/64 pozemků parc. č. 1301/6 o výměře 172 m2 a parc.č. 1301/8 o 
výměře 150 m2 v k.ú. Vokovice z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - 
Nové Město, IČ: 69797111, do vlastnictví hl. m. Prahy  

radní Janeček  

29/2. 948 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 990/2 o výměře 3 107 
m2 v k. ú. Čimice z vlastnictví České republiky do vlastnictví hl. m. 
Prahy 

radní Janeček  

29/3. 480 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemků PK 366/1 a PK  
639/1 v k.ú. Bořkovice z vlastnictví ČR, s právem hospodaření 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
hl.m. Prahy pro Intergované centrum sociálních služeb Odlochovice 

radní Janeček  

30/1. 917 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 2780/158 o výměře 760 
m2 zastavěná plocha v k.ú. Stodůlky z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví vlastníkům budovy na pozemku situované 

radní Janeček  

30/2. 935 Návrh na úplatný převod pozemku kat. území Chodov, parc. č. 
397/263 o výměře 27 m2, vlastníkům domů čp. 1918, 1919 a 1920 
a čp. 1922 a 1923 kat. území Chodov 

radní Janeček  

30/3. 968 Návrh na úplatný převod pozemků parc. č. 1293/49 o výměře 287 
m2 a 1293/52 o výměře 284 m2 zastavěných bytovými domy  v k.ú. 
Řepy z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví vlastníků domů č.p. 
1103 a 1104 uvedených na LV č. 3963 a 1294 pro k.ú. Řepy 

radní Janeček  

30/4. 814 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 kat. území Modřany, parc. č. 
4635/30 o výměře 310 m2, parc. č. 4635/31 o výměře 310 m2, parc. 
č. 4635/32 o výměře 302 m2 a parc. č. 4635/33 o výměře 287 m2, z 
vlastnictví hl.m. Prahy vlastníkům domů čp. 3279, 3280, 3281 a 
3282, kat. území Modřany 
 
 

radní Janeček  
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Příloha č. 2 
k návrhu na úplatný převod pozemků kat. území Modřany, parc. č. 
4635/49 (228 m2), 4635/50 (225 m2), 4635/51 (225 m2), 4635/52 
(228 m2), 4635/53 (227 m2), 4635/54 (227 m2), 4635/55 (227 m2), 
4635/56 (226 m2), 4635/57 (226 m2) a 4635/178 (2093 m2) z 
vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví spoluvlastníků domů čp. 3303, 
3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310 a 3311, kat. území 
Modřany 
 
Příloha č. 3 
k návrhu na úplatný převod pozemků kat. území Řepy, parc. č. 
1293/388 (280 m2), 1293/389 (312 m2), 293/390 (283 m2), 
1293/391 (281 m2) a 1293/392 (233 m2) z vlastnictví hl.m. Prahy 
vlastníkům  domů čp. 1207 až 1211, kat.území Řepy  
 
Příloha č. 4 
k návrhu na úplatný převod zastavěných pozemků parc. č. 2160/36 
o výměře 287 m2 , parc. č. 2160/37 o výměře 261 m2 a  parc. č. 
2160/38 o výměře 262 m2 a pozemků souvisejících parc. č. 
2160/293 o výměře 395 m2 a parc. č. 2160/296 o výměře 621 m2 v 
katastrálním území Stodůlky z vlastnictví hl.m. Prahy do 
podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů a společných částí domů 
č.p. 1757-1759, ulice Fantova v  Praze 5 
 
Příloha č. 5 
k návrhu na úplatný převod souvisejících pozemků parc. č. 2375/6  
o výměře 290 m2 (id. 3/4), parc. č. 2375/21 o výměře 10 m2 (id. 
3/4), parc. č. 2375/22 o výměře 190 m2 (id. 3/4) a parc. č. 2375/23 
o výměře 158 m2 (id. 3/4)  vše v kat. území Krč z vlastnictví hl.m. 
Prahy do vlastnictví Družstva Bytového Morela, IČ: 47118491, se 
sídlem Praha 4, Pod Višňovkou 1703, 140 00 
 
Příloha č. 6 
k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 2809/24 o výměře 
1620 m2, 2809/25 o výměře 320 m2, 2809/26 o výměře 206 m2 
zastavěná plocha a pozemků souvisejících parc. č. 2809/54 o 
výměře 80 m2, 2809/57 o výměře 76 m2, 2809/58 o výměře 51 m2 
a 2809/59 o výměře 31 m2 vše v k.ú. Strašnice z vlastnictví hl.m. 
Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů, garáží a 
společných částí staveb 
 
Příloha č. 7 
k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 2336/135 o výměře 
393 m2 zastavěná plocha a pozemků souvisejících  parc.č. 
2336/137 a 2336/138 o celkové výměře 60 m2 v k.ú. Chodov, které 
tvoří se zastavěným pozemkem jeden funkční celek z vlastnictví 
hl.m. Prahy do vlastnictví Stavebního bytového družstva Praha 5 
 
Příloha č. 8 
k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 3095/1, 3095/2, 
3096/1, 3096/2, 3097/1, 3097/2 zastavěná plocha o celkové výměře  
776 m2 a pozemky související, které tvoří se zastavěnými pozemky 
jeden funkční celek parc.č. 2335/32, 2335/80 až 2335/82  rozdělené 
novým geometrickým plánem č.2123-593/2006 na pozemky parc.č. 
2335/32, 2335/89 a 2335/90 o celkové výměře 1633 m2 vše v k.ú. 
Chodov z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví 
vlastníkům staveb na pozemcích situovaných 
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Příloha č. 9 
k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 1761/245 o výměře 
231 m2, 1761/247 o výměře 231 m2, 1761/249 o výměře 231 m2 
zastavěná plocha a pozemků souvisejících, které tvoří se 
zastavěnými pozemky jeden funkční celek parc.č. 1761/156 o 
výměře 1356 m2 a 1761/371 o výměře 104 m2 vše v k.ú. Hostivař z 
vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví vlastníkům staveb na 
pozemcích situovaných 
 
Příloha č. 10 
k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 1083/65 o výměře 
292 m2 v k.ú. Troja z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
Stavebního bytového družstva STAVEG a parc. č. 1083/64 o 
výměře 2013 m2 v k.ú. Troja z vlastnictví hl.m. Prahy do 
podílového spoluvlastnictví podílovým spoluvlastníkům stavby na 
pozemku situované 
 
Příloha č. 11 
k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 2803 (283 m2), 2804 
(217 m2), 2805 (207 m2), 2806 (211 m2), 2902 (314 m2), částí 
pozemku parc.č. 2780/132 nově označených jako 2780/480 (34 
m2), 2780/482 (33 m2), 2780/484 (35 m2), 2780/481 (68 m2), 
parc.č. 2780/483 (150 m2), 2780/469 (85 m2), 2780/472 (59 m2) a 
2780/474 (86 m2) a části pozemku parc.č. 2780/128 nově označené 
jako parc.č. 2780/467 (101m2) z vlastnictví hl.m.Prahy vlastníkům 
domů čp. 2294, 2295, 2296, 2297 a 2298, vše kat.území Stodůlky 
 
Příloha č. 12 
k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 1798/43 (409 m2), 
1798/44 (310 m2), 1798/45 (307 m2) a 1798/46 (309 m2) kat. 
území Hlubočepy z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového 
spoluvlastnictví vlastníků bytů a spoluvlastníků společných částí 
domů čp. 952, 953, 954 a 955, kat. území Hlubočepy 
 
Příloha č. 13 
k návrhu na úplatný převod pozemků kat.území Černý Most, parc.č. 
221/70 (350 m2), 221/71 (351 m2) a části pozemku parc.č. 221/348 
nově označené jako parc.č. 379 (1288 m2) vlastníkům domů čp. 
1011 a 1012, kat.území Černý Most 
 
Příloha č. 14 
k návrhu na úplatný převod pozemků kat.území Stodůlky, parc.č. 
2131/237 (278 m2), 2131/238 (251 m2) a 2131/239 (259 m2) 
vlastníkům domů čp. 1929, 1930 a 1931 kat.území Stodůlky 
 
Příloha č. 15 
k návrhu na úplatný převod pozemků kat.území Hlubočepy, parc.č. 
1020/41 (260 m2), 1020/42 (245 m2), 1020/43 (248 m2) a1020/44 
(248 m2) z vlastnictví hl.m. Prahy vlastníkům domů čp.591-594 
kat.území Hlubočepy 
Příloha č. 16 
k návrhu na úplatný převod souvisejících pozemků parc. č. 303 o 
výměře 178 m2, parc.č. 304/1 o výměře 123 m2, parc.č. 305 o 
výměře 90 m2, parc.č. 306/1 o výměře 225 m2  a parc.č. 307/1 o 
výměře 203 m2 vše v kat. území Podolí z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví Bytového družstva Podolská 138,  se sídlem Podolská ul. 
811/138, 14700 Praha 4-Podolí, IČ: 62409565 
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Příloha č. 17 
k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č.918/2, 921/3, 924/8 a 
924/9 zastavěná plocha o celkové výměře 984 m2  vše k.ú. Žižkov z 
vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Bytového družstva Sousedství 
 
Příloha č. 18 
k úplatnému převodu souvisejícího pozemku parc.č. 115/9 v k.ú. 
Braník o výměře 108 m2 vlastníkům stavby se kterou tvoří jeden 
funkční celek 

31. 019 Návrh na navýšení rozpočtu kapitálových výdajů  vlastního 
hlavního města Prahy v kap. 03- Doprava pro Dopravní podnik hl. 
m. Prahy, a.s. 

radní Šteiner  

32/1. 970 Návrh na úplatné nabytí nemovitosti, z vlastnictví ing. Petra 
Zemana "Florsalon", do vlastnictví hl. m. Prahy pro účely stavby 
Městského okruhu č. 0080 Prašný most - Špejchar 

radní Šteiner  

32/2. 971 Návrh na úplatné nabytí nemovitostí, z vlastnictví Dopravního 
podniku hl. m. Prahy , a.s., do vlastnictví HMP, pro účely stavby  
č. 0075 MO Zlíchov - Radlická 

radní Šteiner  

32/3. 972 Návrh na úplatné nabytí nemovitostí z vlastnictví České republiky 
do vlastnictví HMP, pro účely vypořádání stavby č. 0075 MO 
Zlíchov - Radlická 

radní Šteiner  

32/4. 974 Návrh na úplatné nabytí nemovitosti z vlastnictví spol. POMIRA 
s.r.o. do vlastnictví HMP pro účel realizace stavby Městského 
okruhu č. 0080 Prašný most - Špejchar 

radní Šteiner  

32/5. 999 Návrh na úplatné nabytí nemovitosti z vlastnictví spol. NÁBYTEK 
SONA PRAHA s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy pro účel realizace 
stavby Městského okruhu č. 0080 Prašný most - Špejchar 

radní Šteiner  

33. 973 Návrh revokace usnesení Zastupitelstva HMP č. 9/111 ze dne 
20.9.2007 - úprava kupní ceny za pozemek parc. č. 1641/6 v kú 
Dolní Počernice 

radní Šteiner  

34. 032 Návrh na úplatné nabytí pozemku určeného k plnění funkcí lesa 
parc.č. 4277/5 v k.ú. Modřany o výměře 60 871 m2 z podílového 
spoluvlastnictví paní Hany Hadrabové a pana Jana Raise do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Štěpánek  

35.  Návrh personálních změn ve výborech ZHMP předsedové výborů  
36.  Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP         

 
K    I N F O R M A C I 
1. 960 Informace o významných dopravních omezeních na hlavních 

komunikacích v Praze 
radní Šteiner  

2/1. 976 Informativní zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
Zastupitelstva hl.m. Prahy 

primátor hl.m. Prahy  

2/2. 035 Informativní zpráva o činnosti Rady HMP za l. pololetí 2008 primátor hl.m. Prahy   

3. 975 Informace ke shrnutí výsledků kontrol provozoven, ve kterých 
dochází k nákupu použitého zboží nebo zboží bez dokladů nabytí, 
přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho 
nákupu či přijetí do zástavy ke dni 30.6.2008 

nám.Blažek  

4. 778 Informace o uvolnění finančních prostředků na realizaci "Krajského 
programu prevence kriminality hl.m. Prahy 2008" 

nám.Blažek  

5. 902 Informace bez projednání ve věci návrhu koncepce pražského 
speciálního školství 

nám. Kousalíková  

6. 996 Informace o činnosti výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP za  
I. pololetí 2008 

Ing.Karel Jech 
předseda výboru 

 

7. 993 Informace o činnosti výboru dopravy ZHMP za I. pololetí 2008 Ing.David Vodrážka 
předseda výboru 

 

 


