NÁVRH

PROGRAMU JEDNÁNÍ

3. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy,
které se koná dne 20. 1. 2011
(v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 21. 1. 2011)
__________________________________________________________________________
(schváleno Radou HMP dne 11. 1. 2011)
Složení slibu člena ZHMP
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3.
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969

6.
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913

9.

808

10.

491

11.

966

k návrhu obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy o aktualizaci cenové
mapy stavebních pozemků na území hl.m. Prahy pro rok 2011
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 městské části Praha - Libuš
(požární automobily)
k návrhu na pověření primátora hl. m. Prahy jednat za
Zastupitelstvo hl. m. Prahy o návrhu zákona, kterým se mění zákon
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění
pozdějších předpisů (sněmovní tisk 33) a návrhu zákona, kterým se
mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů (sněmovní tisk 104) v Poslanecké sněmovně Parlamentu
ČR a jejích orgánech
k návrhu na určení zástupců a náhradníků za zástupce hl.m. Prahy
na valných hromadách akciových společností v majetkovém
portfoliu hl.m. Prahy
k odměnám neuvolněných členů Zastupitelstva hl. m. Prahy
k návrhu na zrušení usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 42/01 ze
dne 30. 5. 2002 k zastupování primátora hlavního města Prahy
k volbě přísedících Městského soudu v Praze
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primátor hl.m. Prahy

k návrhu na úplatné nabytí komunikace, chodníků, parkovacích I. nám. Březina
stání, komunikační zeleně, dopravního značení, veřejného osvětlení,
uličních vpustí a jejich přípojek na pozemcích v k.ú. Háje a k.ú.
Chodov, bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 583/108, parc. č.
583/112, parc. č. 583/113, parc. č. 583/114, parc. č. 583/115, parc.
č. 583/124, parc. č. 583/125, k.ú. Háje z vlastnictví Skanska
Reality a.s., se sídlem Líbalova 1/2348, Praha 4, IČ: 63995590 do
vlastnictví hlavního města Prahy
k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví k pozemkům z vlastnictví nám.Weinert
ČR ve správě Pozemkového fondu ČR do vlastnictví hlavního
města Prahy dle § 2 odst. 6 zákona č. 569/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
k poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města nám. Kabický
Prahy na zajištění činnosti lékařské služby první pomoci v 1.
čtvrtletí roku 2011
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k návrhu znění zřizovacích listin příspěvkových organizací hl.m.
Prahy Domov pro seniory Dobřichovice, Domov pro seniory
Hortenzie, Domov pro seniory Heřmanův Městec a Domov pro
seniory Pyšely
k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 2031/272 (1098 m2)
a parc. č. 2031/273 (122 m2) do vlastnictví Společenství pro dům Nad Opatovem 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, IČ: 712 32 214
k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 4261/182 o
výměře 112 m2 a části pozemku parc.č. 4261/241 o výměře 92 m2
z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví Alici
Randall id. 1/2 a Heleně Vodičkové id. 1/2
k návrhu 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 zastavěných pozemků parc. č. 196/2 o
výměře 631 m2, parc. č. 196/3 o výměře 557 m2, parc. č. 196/4 o
výměře 200 m2, parc. č. 196/7 o výměře 1185 m2 a parc. č. 196/12
o výměře 332 m2, části souvisejícího pozemku parc. č. 196/13 o
výměře 661 m2, části souvisejícího pozemku parc. č. 196/18 o
výměře 99 m2 a části souvisejícího pozemku parc. č. 4474/1 o
výměře 127 m2, vše v k.ú. Strašnice, z vlastnictví hl.m. Prahy do
podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů, nebytových prostor a
podílových spoluvlastníků společných částí budovy č.p. 2402-2403
situované na zastavěných pozemcích
Příloha č. 2
k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 1622/3 (303 m2),
1622/4 (301 m2), 1624/2 (304 m2), 1626/2 (306 m2), 1672/1 (205
m2), pozemku parc. č. 1679 zvětšeného o části "a" a "b" oddělené z
pozemku parc. č. 1677 (nová výměra 1056 m2) v kat. území
Ruzyně a části pozemku parc. č. 1061/1, nově označené jako parc.
č. 1061/189 (101 m2) v kat. území Liboc, to vše vlastníkům domů
čp. 909, 910, 911 a 912, kat. území Ruzyně
Příloha č. 3
k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 1737/1 (284 m2),
parc. č. 2240/4 (272 m2), parc. č. 2240/5 (281 m2), parc. č. 1732
(393 m2), parc. č. 1735 (743 m2) a parc. č. 2240/3 (259 m2) a části
pozemku parc. č. 1646 (502 m2), z vlastnictví hl.m. Prahy do
podílového spoluvlastnictví vlastníků domů čp. 901, 902 a 903, vše
kat. území Ruzyně
Příloha č. 4
k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2860/61 (932 m2) kat.
území Stodůlky, do vlastnictví BYTOVÉHO DRUŽSTVA
VYHLÍDKA, družstvo
Příloha č. 5
k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 1020/8 (251 m2),
parc. č. 1020/9 (249 m2), parc. č. 1020/10 (251 m2), parc. č.
1020/11 (249 m2), parc. č. 1020/231 (72 m2), parc. č. 1020/232 (13
m2), parc. č. 1020/233 (145 m2), parc. č. 1020/234 (13 m2), parc. č.
1020/235 (148 m2), parc. č. 1020/236 (13 m2), parc. č. 1020/237
(145 m2), parc. č. 1020/238 (13 m2), parc. č. 1020/283 (68 m2),
parc. č. 1020/284 (22 m2), parc. č. 1020/285 (185 m2), parc. č.
1020/286 (23 m2), parc. č. 1020/287 (186 m2), parc. č. 1020/288
(20 m2), parc. č. 1020/289 (181 m2), parc. č. 1020/290 (21 m2),
parc. č. 1020/291 (112 m2) a části pozemku parc. č. 1020/239 (76
m2) z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví
vlastníků domů čp. 655, 656, 657 a 658, vše kat. území Hlubočepy
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Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP

20.

K

Příloha č. 6
k návrhu na úplatný převod zastavěného pozemku parc. č. 627 o
výměře 356 m2 v k.ú. Vršovice, z vlastnictví hl.m. Prahy do
podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů a podílových
spoluvlastníků jiných nebytových prostor a společných částí
budovy č.p. 1396 na pozemku situované
k návrhu úplatného převodu části pozemku parc. č. 839/1 o výměře
2.463 m2 v k.ú. Háje
k návrhu na bezúplatný převod nemovitostí v k.ú. Hradčany a k.ú.
Malá Strana z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví České republiky
k návrhu směny části pozemku parc. č. 76/1 o výměře 609m2;
pozemku parc. č. 76/93 o výměře 1706 m2 a pozemku parc.č.
876/21 o výměře 410 m2 v k.ú. Střížkov, zapsaných v KN na LV
462, ve vlastnictví FALCO-BAU a.s., IČ 26196298, se sídlem
Hlubočepská 701/38c, Praha 5 - Hlubočepy za pozemek parc. č.
496/116 o výměře 450 m2 a část pozemku parc.č. 496/117 o
výměře 525 m2 v k. ú. Střížkov, zapsané v KN na LV 328, ve
vlastnictví hl.m. Prahy a k návrhu bezúplatného nabytí komunikace
Jitravská na pozemcích parc. č. 76/1 a parc. č. 76/93 v k. ú. Střížkov
z vlastnictví FALCO-BAU a.s., IČ 26196298, se sídlem
Hlubočepská 701/38c, Praha 5 - Hlubočepy do vlastnictví hl. m.
Prahy
k návrhu směny části pozemku parc. č. 2588/2 o výměře 22 m2 v
k.ú. Břevnov, zapsaného v KN na LV 5252, ve vlastnictví Ing.
Jaromíra a Naděždy Charvátových za pozemek parc. č. 2588/3 o
výměře 71 m2 a část pozemku parc. č. 2588/10 o výměře 42 m2 v
k. ú. Břevnov, zapsané v KN na LV 1762, ve vlastnictví hl.m. Prahy
k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.35/69 ze dne 26.3.2010 k
záměru transformace příspěvkové organizace Pražská informační
služba
k návrhu Jednacího řádu Zastupitelstva hlavního města Prahy
k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP
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INFORMACI
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Informativní zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení
Zastupitelstva hl.m. Prahy
Informace ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. 3. čtvrtletí 2010
Informace k návrhu na udělení II. kola grantů v oblasti prevence
kriminality v roce 2010
Informace o významných dopravních omezeních na hlavních
komunikacích v Praze
Informace k přidělení účelových neinvestičních transferů ze
státního rozpočtu z MŠMT školám a školským zařízením kraje
Hlavní město Praha
Informace k přidělení účelových neinvestičních transferů ze
státního rozpočtu z MŠMT školám a školským zařízením kraje
Hlavní město Praha
Informace k úpravě rozpočtu běžných výdajů v kap. 04 - Školství,
mládež a samospráva na rok 2010 u škol a školských zařízení,
jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha a městská část Praha 20
hlavního města Prahy
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