SCHVÁLENÝ
PROGRAM JEDNÁNÍ
15. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy,
které se konalo dne 29. 3. 2012 od 9,30 hod.
ve velké zasedací síni Nové radnice, Praha 1, Mariánské nám. 2
__________________________________________________________________________
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12,30 – 13,15
Návrhy, připomínky a podněty občanů hl.m. Prahy
13,15 – 14,00
Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP
k omezení těžké nákladní dopravy na území hl.m. Prahy
(ústně-písemně jen návrh usnesení)
k návrhu na přijetí 1. tranše z úvěru od Evropské investiční banky
"Finance Contract Prague Metro III - A"
k návrhu na účelovou neinvestiční dotaci městským částem hlavního
města Prahy - na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
k požadavkům městských částí hl.m. Prahy na ponechání
nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl.
m. Prahy v roce 2011 (příp. v roce 2010, 2009) k využití na stejný
účel v roce 2012
k návrhu zřizovací listiny příspěvkové organizace Útvar rozvoje hl.
m. Prahy
Program výzkumu, vývoje a inovací hlavního města Prahy Vztah
rozvoje měst a přípravy územně plánovací dokumentace - "Inovace
metodiky a metodologie zadávání územních plánů, jejich věcných a
formálních stránek, vztah strategie rozvoje města a způsobu
zpracování plánů se zvláštním zřetelem k formulování fenoménu
obrazu města"
k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 270/26 o výměře
37 m2 v k.ú. Radotín z vlastnictví společnosti STAHL-stěhovací
služba, spol. s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy
k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. m.
Prahy Domov pro seniory Kobylisy
k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
hlavního města Prahy 2012 - 2016
k návrhu na změnu v zakládací listině Nadačního fondu Cesta ke
vzdělání
-Tisk stažen z návrhu programu
k návrhu na změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v
působnosti SMT MHMP
k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší
odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5.
května 51
k návrhu na zpětvzetí návrhu Zastupitelstva hl. m. Prahy na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 497) z Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
k návrhu úplatného převodu pozemku parc. č. 37 o výměře 366 m2
k.ú. Černý Most z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s.
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návrh na úplatný převod "Kabelových rozvodů 22 kV" z vlastnictví
hl.m. Prahy do vlastnictví PREdistribuce, a.s.
k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 3585/1 o výměře
1935 m2 k.ú. Břevnov z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví
DRUŽSTVA garáže Radimova
k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 136 o výměře 269 m2
v k.ú. Troja z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Miroslava Vlka
k návrhu na úplatný převod vodovodních řadů DN 90, DN 160 a DN
225 o celkové délce 657,5 m, vybudovaných na pozemcích parc. č.
513/1, parc. č. 513/9, parc. č. 513/171 a parc. č. 513/172 k.ú.
Lysolaje z vlastnictví Ústavu chemických procesů AV ČR, v.v.i,
Ústavu experimentální botaniky AV ČR v.v.i. a Střediska
společných činností AV ČR, v.v.i. do vlastnictví hl.m. Prahy
k návrhu na úplatné nabytí id 198/1728 pozemků parc. č. 2078/2,
parc. č. 2497, parc. č. 2498, parc. č. 2513/116 a parc. č. 2108/2 v k.
ú. Dejvice z podílového spoluvlastnictví Karla Hölzela - id 77/1728,
Věry Sehnalové - id 77/1728 a Dagmar Hlavínové - id 44/1728 do
vlastnictví hl.m. Prahy
k návrhu na úplatné nabytí id 3/16 pozemku parc. č. 1456/2 v k.ú.
Liboc z vlastnictví Jarmily Průšové do vlastnictví hl.m. Prahy
k návrhu na úplatné nabytí vodohospodářských staveb v k.ú.
Modřany, z vlastnictví společnosti Modřanský háj s.r.o. se sídlem
Bucharova 2641/14, Praha 5, IČ 28460863, do vlastnictví hl.m.
Prahy
k návrhu na úplatné nabytí komunikací včetně odvodňovacích
vpustí, chodníků, veřejných parkovacích stání, kontejnerových stání,
vjezdů, dopravního značení, veřejného osvětlení, komunikační
zeleně, sadových úprav, dětských hřišť a drobné architektury z
vlastnictví společnosti Skanska a.s., se sídlem Líbalova 1/2348,
Praha 4, Chodov, IČ:26271303 za celkovou kupní cenu ve výši
3.000,- Kč do vlastnictví hl.m. Prahy
k návrhu na úplatné nabytí veřejných parkovacích stání z vlastnictví
společnosti Skanska a.s., se sídlem Líbalova 1/2348, Praha 4,
Chodov, IČ:26271303 za celkovou kupní cenu ve výši 100,- Kč do
vlastnictví hl.m. Prahy a přijetí finančního daru
k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 927/2 o výměře 224
m2 k.ú. Písnice z vlastnictví pí. Marie Fliegerové a Aleny Švarcové
do vlastnictví hl.m. Prahy
k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 3152/11 k.ú. Michle
o výměře 5453 m2 z vlastnictví České republiky s právem
hospodaření s majetkem státu pro Sady, lesy a zahradnictví Praha,
státní podnik v likvidaci do vlastnictví hl.m. Prahy
k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Lahovice, Strašnice,
Střížkov, Vinoř a Vokovice z vlastnictví České republiky s právem
hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl.m. Prahy "v
likvidaci" do vlastnictví hl.m. Prahy
k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Jinonice, Komořany,
Lipence a Újezd nad Lesy z vlastnictví České republiky s právem
hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl.m. Prahy "v
likvidaci" do vlastnictví hl.m. Prahy
k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Hostivař z vlastnictví
České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Pražská
kanalizace a vodní toky, státní podnik "v likvidaci" do vlastnictví
hl.m. Prahy
k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Krč z vlastnictví
České republiky s právem hospodaření pro Pražská kanalizace a
vodní toky, státní podnik "v likvidaci" do vlastnictví hl.m. Prahy
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k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Hlubočepy a k.ú.
Zličín z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s
majetkem státu pro Pražské vodárny, státní podnik v likvidaci, se
sídlem Národní tř. 13, Praha 1, IČ: 00064068, do vlastnictví hl.m.
Prahy
k návrhu na bezúplatné nabytí stavebních úprav komunikace a
chodníku, z vlastnictví společnosti Pražská správa nemovitostí, spol.
s r.o., se sídlem Praha 3, Seifertova 9, 130 00, IČ : 17048869, do
vlastnictví hl.m. Prahy
k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Lipence a Uhříněves
z vlastnictví České republiky ve správě Pozemkového fondu ČR do
vlastnictví hl.m. Prahy dle § 2 odst. 7 a 8 zákona č. 569/1991 Sb., ve
znění pozdějších předpisů
k návrhu na bezúplatné nabytí vodovodního řadu V 1 DN 150 z
LTH, vodovodního řadu V 2 DN 150 z LTH, dešťové kanalizace
pro veřejnou potřebu KD1 DN 400 z KT, dešťové kanalizace pro
veřejnou potřebu KD1 DN 300 z KT, dešťové kanalizace pro
veřejnou potřebu KD2 DN 300 z KT, splaškové kanalizační stoky
KS1 DN 300 z KT a splaškové kanalizační stoky KS2 DN 300 z
KT, k.ú. Háje a k.ú. Chodov, z vlastnictví společnosti Skanska a.s.,
se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00, Praha 4, Chodov, IČ: 26271303,
do vlastnictví hl.m. Prahy
k návrhu na bezúplatné nabytí vodovodního řadu V1 TLT DN 150,
vodovodního řadu V1 TLT DN 100, vodovodního řadu V3 TLT DN
150, vodovodního řadu V4 TLT DN 150, vodovodního řadu V4
TLT DN 100, vodovodního řadu V5 DN 150 tvárná litina,
vodovodního řadu V5a DN 150 tvárná litina, vodovodního řadu V5b
DN 150 tvárná litina, jednotné kanalizační stoky S1 KT DN 400,
jednotné kanalizační stoky S2 KT DN 400, jednotné kanalizační
stoky S3 KT DN 300, jednotné kanalizační stoky S4 KT DN 300,
jednotné kanalizační stoky S5 KT DN 300, jednotné kanalizační
stoky S6 KT DN 200, jednotné kanalizační stoky S7 KT DN 300,
jednotné kanalizační stoky DN 400 kamenina, jednotné kanalizační
stoky DN 300 kamenina a bezpečnostního přepadu z jezírka DN 400
kamenina, k.ú. Košíře, z vlastnictví společnosti IKANO Properties
s.r.o., se sídlem Anny Letenské 34/7, 120 00 Praha 2, Vinohrady,
IČ: 63991004, do vlastnictví hl.m. Prahy
k návrhu na bezúplatné nabytí vodovodního řadu DN 100 z tvárné
litiny, k.ú. Michle, z vlastnictví Stavebního bytového družstva
Baarova, se sídlem Radošovická 3231, 110 00 Praha 10,
IČ:26489821, do vlastnictví hl.m. Prahy
k návrhu na bezúplatné nabytí vodovodního řadu V1 a V2 PE 110 se
dvěma podzemními hydranty a jedním nadzemním hydrantem,
splaškové kanalizační stoky KT DN 300, výtlačného řadu splaškové
kanalizace PE 110, čerpací stanice včetně pilířku elektro a připojení
na stávající elektrický rozvod, sedmi sloupů veřejného osvětlení,
včetně kabelového vedení, z vlastnictví Prodloužení ulice Minerální,
Praha 16, Radotín, Strunkovská 1421/7, IČ:22834257, do vlastnictví
hl.m. Prahy
k návrhu směny pozemku parc. č. 2580/25 o výměře 54 m2 a
pozemku parc.č. 2580/26 o výměře 8 m2 v k.ú. Záběhlice, ve
vlastnictví ALCOMA spol. s.r.o., IČ 60472405, se sídlem
Habartovská 313, Praha 5 – Hlubočepy za pozemek parc. č. 2475/52
o výměře 10 m2 a pozemek parc. č. 2475/53 o výměře 55 m2 v k.ú.
Záběhlice, ve vlastnictví hl.m. Prahy
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k návrhu směny pozemku parc. č. 323/71 o výměře 96 m2 v k.ú.
Třebonice ve vlastnictví Praha West Investment k.s., se sídlem
Kostelecká 822/75, Praha 9 - Čakovice, IČ 256 72 096 za část
pozemku parc. č. 2681/1 o výměře 94 m2 v k. ú. Stodůlky ve
vlastnictví hl.m. Prahy a k návrhu bezúplatného nabytí stavby
schodiště na pozemku parc. č. 323/71 v k. ú. Třebonice z vlastnictví
Praha West Investment k.s., se sídlem Kostelecká 822/75, Praha 9 Čakovice, IČ: 256 72 096 do vlastnictví hl.m. Prahy
k návrhu směny částí pozemku parc. č. 547/20 o výměře 265 m2 a
části pozemku parc. č. 547/22 o výměře 1638 m2 v k. ú. Letňany, ve
vlastnictví ACL Investment a.s., se sídlem Karla Engliše 3201/6,
150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 27954439 za část pozemku parc. č.
547/37 o výměře 49 m2; dvě části pozemku parc. č. 547/39 o
výměře 527 m2, část pozemku parc. č. 547/35 o výměře 371 m2 a
část pozemku parc. č. 547/41 o výměře 140 m2 v k. ú. Letňany, ve
vlastnictví hl.m. Prahy
k návrhu směny části pozemku parc. č. 368 o výměře 113 m2, části
pozemku parc. č. 369 o výměře 203 m2 a části pozemku parc.č.
370 o výměře 156 m2 v k.ú. Liboc ve vlastnictví společnosti Císařka
s.r.o., se sídlem Pod Lipkami 1711/27, 150 00 Praha 5 - Smíchov,
IČ: 28378652 za dvě části pozemku parc. č. 1277/1 o výměře 486
m2 a část pozemku parc. č. 330/10 o výměře 115 m2 v k.ú. Liboc ve
vlastnictví hl.m. Prahy
k návrhu směny části pozemku parc. č. 4320/5 o výměře 92 m2 v
k.ú. Strašnice ve vlastnictví Jindřišky Mrkvičkové za pozemek parc.
č. 4320/4 o výměře 92 m2 v k.ú. Strašnice ve vlastnictví hl.m. Prahy
k návrhu směny částí pozemku parc. č. 1280/1 o celkové výměře 74
m2 v k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví paní Romany Jarovské za části
pozemku parc. č. 1688 o celkové výměře 74 m2 v k.ú. Hlubočepy
ve vlastnictví hl.m. Prahy
k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 9/59 ze dne 15.9.2011 k
návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 3995/19 - 24, parc. č.
3995/26 a objektů bez č.p./č.ev. na nich stojících v k.ú. Horní
Počernice majiteli sousedních nemovitostí
k oznámení záměru MČ Praha 11 na prodej věci z vlastnictví hl.m.
Prahy, svěřené do správy městské části Praha 11, pozemku parc. č.
394/8 v k.ú. Chodov, předloženého podle § 18 odst. 1 písm. d)
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se
vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné
vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy
-Tisk stažen z návrhu programu
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 městským částem Praha 4,
Praha 5, Praha 13 a Praha - Šeberov
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, odejmutí
správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským
částem Praha 4, Praha 8, Praha 9, Praha 11, Praha 12, Praha - Přední
Kopanina, Praha - Troja, Praha 22 a Praha - Velká Chuchle
k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP
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Informace o "Programu prevence kriminality hl. m. Prahy na rok
2012"
Informace o významných dopravních omezeních na hlavních
komunikacích v Praze
Informace o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu z MŠMT na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží
a přehlídek vyhlašovaných MŠMT na rok 2012
Informace o návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap.
0416 na rok 2012 u škol, zřizovaných hlavním městem Prahou
Informace k Výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy
v hl.m. Praze za školní rok 2010/2011
Informace k projektu generelu pražského zdravotnictví
Informace ke způsobu úhrady kupónu z obligací emitovaných
Kongresovým centrem Praha, a.s. - 3 151 599,- EUR splatných
16.4.2012
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