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

19.  zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 24.6.2004 

___________________________________________________ 

 (odsouhlaseno Radou HMP dne 15.6.2004) 

 
1. 040 Návrh na účelovou neinvestiční dotaci Městským částem Praha 1-

22 – zkoušky zvláštní odborné způsobilosti  
primátor hl.m. Prahy  

2. 085 Návrh na udělení čestného občanství hl.m. Prahy Dr. Raineru 
Kreisslovi 

primátor hl.m. Prahy  

3. 124 Návrh na uvolnění investiční účelové dotace MČ Praha 13 ve výši 8 
500 tis. Kč na přestavbu objektu Hájek pro potřeby občanského 
sdružení SANANIM z kap. 1016 – neúčelové rezerva 

primátor hl.m. Prahy  

4. 064 Zpráva o plnění rozpočtu hl.m. Prahy a vyúčtování výsledků 
hospodaření hl.m. Prahy za rok 2003 

nám. Paroubek  

5. 072 Návrh na navýšení rozpočtu vlastního hl.m.Prahy v roce 2004 o 
účelovou investiční dotaci ze státního rozpočtu ze Státního fondu 
rozvoje bydlení určenou na výstavbu nájemních bytů pro obce 
postižené povodní v roce 2002 

nám. Paroubek  

6. 109 Návrh smlouvy o postoupení pohledávky za společností 
KALIVODA a.s. mezi společností J&T BANKA, a.s. a hl.m. 
Prahou 

nám. Paroubek  

7. 106 Návrh úpravy rozpočtových příjmů hl.m. Prahy souvisejících s daní 
z příjmů právnických osob zdaňovaných za období 2003 

nám. Paroubek  

8. 127 Zpráva o „Koncepci zřizování a provozování zón placeného stání 
v podmínkách hl.m. Prahy“ 

nám. Blažek  

9. 108 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. 
Prahy 

nám. Blažek  

10. 068 Závěrečná zpráva o inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy za 
rok 2003 

předseda finančního 
výboru ZHMP p.Štrof 

 

11. 026 Návrh Koncepce bytové politiky hl.m. Prahy pro rok 2004 a 
navazující období 

nám. Bürgermeister  

12. 107 Návrh na snížení rozpočtu kapitálových výdajů hl.m. Prahy – OMI 
MHMP na rok 2004 v kapitole 01 v souvislosti s poskytnutím 
účelové investiční dotace MČ Praha – Čakovice na rekonstrukci 
čakovického zámku 

nám. Bürgermeister  

13. 922 Návrh kupní ceny nemovitosti prodávané podle „Zásad postupu při 
prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy“ a Pravidel 
k provádění vybraných ustanovení těchto „Zásad“ 

nám. Bürgermeister  

14. 993 Návrh na úplatné nabytí nemovitostí – pozemků parc.č. 193/7 a 
4846/11 v k.ú. Modřany do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci 
stavby č. 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, 
etapa 0008 – Protipovodňová opatření Modřany, část 31 C Nová 
protipovodňová opatření v oblasti Modřan 

nám. Bürgermeister  

15. 110 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví nemovitostí v k.ú. Lahovice, 
postižených povodní v srpnu 2002, do vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Bürgermeister  

16. 028 Návrh na schválení bezúplatného nabytí spoluvlastnického podílu 
na stavbě technické infrastruktury pro „112 b.j. Praha 5- Za 
Zbraslavankou I. etapa“ v k.ú. Zbraslav do vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Bürgermeister  

17. 043 Návrh na schválení úplatného převodu spoluvlastnického podílu na 
stavbě technické infrastruktury pro "58 b.j. a 3 RD Strahov" v k.ú. 
Břevnov do vlastnictví hl.m.Prahy 

nám. Bürgermeister  



18. 029 Návrh úplatného převodu obytného domu č.p. 229, ul. Dražkovská, 
Praha 9-Vinoř současným nájemcům manželům P.a J. Šimkovým 

nám. Bürgermeister  

19. 069 Návrh na udělení grantů pro oblast sportu a tělovýchovy na rok 
2004 

nám. Hulinský  

20. 004 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 12 a 
MČ Praha 15 přidělené v rámci II. kola grantů „Prevence 
kriminality 2004“ 

nám. Hulinský  

21. 060 Návrh na úpravu rozpočtu v kapitole 02-městská infrastruktura v r. 
2004, 08 - hospodářství a 09 - vnitřní správa v r. 2004 

nám. Hulinský  

22. 976 Návrh na přidělení II. kola Celoměstských programů podpory 
vzdělávání na území hl.m. Prahy pro rok 2004    

radní Slezák   

23. 100 Návrh na změny v síti škol a školských zařízení – sloučení škol a 
školských zařízení s účinností od 1.7.2004 

radní Slezák  

24. 058 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální 
školy, Praha 9 – Hloubětín, Mochovská 570  

radní Slezák  

25. 074 Návrh na poskytnutí účelové dotace z kapitoly 0816 rozpočtu hl.m. 
Prahy pro jednotlivé MČ na kapitálové výdaje v oblasti 
pohřebnictví 

radní Němec  

26. 087 Návrh na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění 
v roce 2004 – 2.uzávěrka 

radní Němec  

27. 078 Návrh na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací 
v působnosti KUL MHMP (DpP,MDP,HaP,GHMP,DNV,DNZ) 

radní Němec  

28. 042 Návrh na schválení prodeje nemovité věci ve vlastnictví hl.m. 
Prahy – venkovní úpravy zpevněné plochy na pozemku parc.č. 
578/1 v k.ú. Strašnice do vlastnictví společnosti Majetková správa 
Praha, a.s. 

radní Šteiner  

29. 980 Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 948/55 v k.ú. Satalice a 
úplatné nabytí pozemků parc.č. 2544/5,6 a 7 v k.ú. Kyje do 
vlastnictví hl.m. Prahy po výmazu zástavního práva, v souvislosti 
s realizací stavby č. 0053 Vysočanská radiála 

radní Šteiner  

30. 113 Návrh na úplatné nabytí pozemků parc. č. 1709 až 1715 v k.ú. 
Jinonice z vlastnictví J. Skákala do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Gregar  

31. 102 Návrh na udělení grantů v oblasti sociálních služeb v roce 2004 –
2.kolo 

radní Halová  

32. 883 Návrh na přijetí daru objektu č.p. 171 v k.ú. Horní Maxov od 
Římskokatolické farnosti Smržovka, pro potřeby Ústavu sociální 
péče Horní Maxov 

radní Halová  

33. 098 Návrh na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací hl.m. 
Prahy v působnosti odboru SOC MHMP 

radní Halová  

34/1. 067 Návrh úplatného převodu pozemku v k.ú. Braník z vlastnictví hl.m. 
Prahy do vlastnictví D. Hübnera 

radní Klega  

34/2. 104 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 1430/12 v k.ú. Smíchov 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví PRE, a.s. 

radní Klega  

34/3. 114 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 4137/73 a části pozemku 
parc.č. 4137/67 vše v k.ú. Modřany z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví společnosti InterCora, spol. s r.o.  

radní Klega  

34/4. 988 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 1823/3 a 1823/6 v k.ú. 
Michle z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Y.Sýkorové 

radní Klega  

34/5. 076 Návrh úplatného převodu části pozemku parc.č. 94/1 v k.ú. 
Hrdlořezy z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Ing. D.Battaglii 

radní Klega  

34/6. 075 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 1564/1  v k. ú. Troja 
z vlastnictví hl.m. Prahy do společného jmění manželů Ing. 
F.Čermáka a Ing. V.Čermákové 

radní Klega  

34/7. 086 Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku parc. č. 
2585/28 v k.ú. Břevnov z vlastnictví hl.m.Prahy do společného 
jmění manželů  Ing. Lubomíra  a Ing. Hany Janouškových 

radní Klega  

 
 



 
 
 
 

34/8. 116 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 1288/3 a 4 v k.ú. Libeň 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví S-Development, a.s. 

radní Klega  

34/9. 125 Návrh úplatného převodu pozemků parc.č. 4315/4, 4314/7 a 4374/2 
v k.ú. Žižkov z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti 
FLÓRA-SEN, s.r.o. 

radní Klega  

34/10. 115 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 397/134 a 236 v k.ú. 
Chodov z vlastnictví hl.m.Prahy do společného jmění manželů J. a 
H. Sixtových 

radní Klega  

34/11. 867 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 3432/2 a 3489/3 v k.ú. 
Strašnice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Ing.P.Málka 

radní Klega  

34/12. 117 Návrh na schválení úplatného převodu části pozemků parc.č. 
1121/25 a parc.č. 1121/56 v k.ú. Prosek z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví SBD STAVEG 

radní Klega  

34/13. 049 Návrh na úplatný převod dílu „a“ pozemku parc.č. 2299/1 v k.ú. 
Záběhlice a dílu „d“ pozemku parc.č. 2299/2 v k.ú. Záběhlice 
z vlastnictví hl.m. Prahy do SJM P. Kurala a Ing.L.Kuralové 

radní Klega  

34/14. 118 Návrh na schválení vypořádání práva stavby formou úplatného 
převodu vlastnictví na pozemky parc.č. 2557/56, zahrady a parc.č. 
2557/57, zastavěné plochy v k.ú. Břevnov, z vlastnictví hl.m. Prahy 
do společného jmění manželů Ing.J.Fuksy a H.Fuksové 

radní Klega  

34/15. 838 Návrh na směnu pozemku parc.č. 930/27 v k.ú. Malešice, ve 
vlastnictví hl.m. Prahy za pozemek parc.č. 930/28 v k.ú. Malešice, 
ve vlastnictví V.Novotného 

radní Klega  

35/1. 094 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 799/2 v k.ú. 
Letňany z vlastnictví Bartoše Pavla do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

35/2. 955 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 793/67 v k.ú. 
Kyje z vlastnictví M.Košťála do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

35/3. 940 Návrh na nabytí nemovitosti - pozemku parc.č. 1997/1 v k.ú. 
Radotín do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č.3082 "TV 
Radotín, etapa 0001 - Radotín východ" 

radní Klega  

36. 122 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví id. ¾ pozemků parc.č. 2475/29 
a 36, parc.č.2578/1,2 a 3 v k.ú. Záběhlice (Vála J., Vála V. a 
Isholová A.) 

radní Klega  

37/1. 010 Návrh na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy 
- od Nový domov Praha, s.r.o. 
- od HQ – PLUS, s.r.o. 

radní Klega  

37/2. 123 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví budovy čp. 1142/113 na 
pozemku parc.č. 1510,1509/1 a 1511/2 v k.ú. Podolí a pozemků 
parc.č. 1512/44 a 1514/8 v k.ú.  Podolí z vlastnictví ČR – Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových ČR do vlastnictví hl.m. 
Prahy 

radní Klega  

37/3. 095 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 173/5 o 
výměře 90 m2 v k.ú. Holyně z vlastnictví pana Jana Prokůpka do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

38. 128 Návrh na směnu pozemků parc.č. 1324/67, 1355/26,29,30 v k.ú. 
Troja, vše ve vlastnictví PST Sales, a.s. za pozemky parc.č. 433 a 
parc.č. 44/1-44/22,  44/24-44/32,  44/36,  44/38-44/42 v k.ú. Michle 
ve vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

 
 
 
 
 



39. 020 Návrh na prodej pozemků z majetku HMP do vlastnictví majitelů 
staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové výstavby 
- 1. část 
Tisk 6054 - příloha č. 1 
- prodej pozemků parc.č. 1020/69, 1020/123, 1020/124, 1020/125 a   
  1020/126 v k.ú.Hlubočepy 
Tisk 6230 - příloha č. 2 
- prodej pozemků parc.č 4691/2, 4690/2, 4688/3, 4686/2, 4691/3, 
  4690/3, 4690/4, 4688/4, 4688/74685/34685/5 v k.ú.Smíchov 
Tisk 6314 - příloha č. 3 
- prodej pozemků parc.č. 2702,2703 a 2704 v k.ú. Hloubětín 
Tisk 6339 - příloha č. 4 
- prodej pozemků parc.č. 2025/3, 2025/4, 2025/5, 2025/7, 2025/8  
  a 2025/9 v k.ú. Krč 
Tisk 6398 - příloha č. 5 
- prodej pozemků parc.č. 2131/45, 2031/46, 2131/44 a 2131/606  
  v k.ú. Stodůlky 
Tisk 6405 - příloha č. 6 
- prodej pozemků parc.č. 1921/32 až 32 v k.ú. Braník 
Tisk 6496 - příloha č. 7 
- prodej pozemků parc.č. 1742/2, 1742/3, 1743/3, 4400/463 až 470 
  v  k.ú. Modřany 
Tisk 6582 - příloha č. 8 
- prodej pozemků parc.č. 265/204, 265/205 a 265/567 v k.ú. Újezd 
Tisk 6583 - příloha č. 9 
- prodej pozemků parc.č. 864/2 v k.ú. Braník 
Tisk 6584 - příloha č.10 
- prodej pozemků parc.č. 1293/25 a 1293/26 v k.ú.Řepy 
Tisk 6622 - příloha č.11 
- prodej pozemků parc.č. 1020/60 a 1020/68 v k.ú. Hlubočepy 
Tisk 6634 - příloha č.12 
- prodej pozemků parc.č. 397/125, 397/126 a 397/127 v k.ú.  
  Chodov 
Tisk 6635 - příloha č.13 
- prodej pozemků parc.č. 397/147, 397/148 a 397/149 v k.ú.  
  Chodov 
Tisk 6673 - příloha č.14 
- prodej pozemků parc.č. 4130/35, 4130/36, 4130/37, 4130/38  
  a 4130/39 v k.ú. Modřany 
Tisk 6676 - příloha č.15 
- prodej pozemků parc.č. 4359/32, 4359/33 a 4359/34 
  v k.ú. Modřany 
Tisk 6686 - příloha č.16 
- prodej pozemků parc.č. 2131/215, 2131/216 a 2131/217  
  v k.ú. Stodůlky 
Tisk 6687 - příloha č.17 
- prodej pozemků parc.č. 3994/4, 3994/5, 4399/3, 4399/4 a 4399/5  
  v k.ú. Modřany 
Tisk 6688 - příloha č.18 
- prodej pozemků parc.č. 4130/14, 4130/15 a 4130/16  
  v k.ú. Modřany 
Tisk 6689 - příloha č.19 
- prodej pozemků parc.č. 4130/10, 4130/11 a 4130/12  
  v k.ú. Modřany 
Tisk 6719 - příloha č.20 
- prodej pozemků parc.č. 583/5, 583/6,583/26,583/27, 583/28 
  a 583/29 v k.ú. Libeň 

radní Klega  

 
 
 



40. 120 Návrh na prodej pozemků z majetku HMP do vlastnictví majitelů 
staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové výstavby 
- 2. část 
Tisk 6553 
- prodej pozemků parc.č. 1293/27,28,29 v k.ú. Řepy 
Tisk 6746 
-  prodej pozemku parc. č. 27 v k.ú. Vršovice 
Tisk 6758 
- prodej pozemku parc.č. 1650/10,48,49 v k.ú. Modřany 
Tisk 6759 
- prodej pozemku parc.č. 1650/16, 54,61,62 v k.ú. Modřany 
Tisk 6760 
 -prodej pozemku parc.č. 1650/17,52,53 v k.ú. Modřany 
Tisk 6800 
- prodej pozemku parc.č. 689/5,6,7 v k.ú. Košíře 

radní Klega  

41. 101 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 l    - (pozemek parc.č. 474 v k.ú. Malá Strana-zahrada) 
MČ Praha 2   - (pozemky veřejné zeleně v k.ú. Vinohrady) 
MČ Praha 3   - (pozemky v k.ú. Žižkov) 
MČ Praha 6   - (pozemek v k.ú. Dejvice)  
MČ Praha 9   - (pozemky v k.ú. Libeň, Prosek, Vysočany-zeleň a                         
                          ostatní plochy) 
MČ Praha 10 - (pozemek parc.č. 962/2 v k.ú. Malešice) 
MČ Praha 12 - (pozemek parc.č. 98/1 v k.ú. Modřany)  
MČ Praha 13 - (pozemek parc.č. 1534 a 1535 v k.ú. Jinonice-části 
                          cesty) 
MČ Praha 14 - (pozemky u škol v k.ú. Černý Most) 
MČ Praha 15 - (pozemky veřejné zeleně v k.ú. Hostivař a Horní  
                           Měcholupy) 
MČ Praha-Štěrboholy - (pozemek parc.č. 350/1 v k.ú. Štěrboholy)                                                 

radní Klega  

42. 112 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, odejmutí 
správy věcí z vlastnictví hl.m. Prahy  
MČ Praha 6 - (pozemky v k.ú.Střešovice)  
MČ Praha Nebušice – (vodohospodářský majetek + pozemky v k.ú.   
                                      Nebušice)  

radní Klega  

43. 103 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 – Čakovice 
(pozemek parc.č. 489 v k.ú. Třeboradice) a odejmutí správy věcí 
z vlastnictví hl.m. Prahy MČ Praha – Čakovice (pozemku v k.ú. 
Čakovice) 

radní Klega  

44. ÚST Návrh  personální změny ve výboru ZHMP předsedové výborů  
45.   Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP                             

 

 

 

 



K   I N F O R M A C I 
 

1. 092 Informace o dopravních omezeních na území hl.m. Prahy radní Šteiner  

2. 093 Informace o uložených volných finančních rozpočtových 
prostředcích HMP – květen 2004 

nám. Paroubek  

3. 057 Informace o návrhu Zásad, Harmonogramu a Metodiky pro 
sestavení rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2005, střednědobého 
rozpočtového výhledu do roku 2010 a dlouhodobého rozpočtového 
výhledu do roku 2015 

nám. Paroubek  

4. 097 Informace o plnění rozpočtu hl.m. Prahy za I. čtvrtletí 2004 nám. Paroubek  
5. 070 Informace o udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti sportu a 

tělovýchovy na rok 2004 v programech II/2 a IV. 
nám. Hulinský  

6. 969 Informace o uvolnění finančních prostředků na realizaci II. kola 
grantů „Prevence kriminality 2004“ 

nám. Hulinský  

7. 091 Informace o realizovaných opatřeních a kontrolách provozoven, ve 
kterých dochází k nákupu použitého zboží nebo zboží bez dokladů 
nabytí, přijímání tohoto zboží do zástav nebo zprostředkování jeho 
nákupu či přijetí do zástavy ke dni 31.5.2004 

nám. Blažek  

 
 
 
 
 


