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U P R A V E N Ý 

 

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

s c h v á l e n ý   na 
7. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 26. 5. 2011 
                         (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 27. 5. 2011)  

 __________________________________________________________________________ 
                                       
                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                    

  12,30 – 14,00 
Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP 

 původní 
bod 

1. 244 k souboru rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských 
částí hlavního města Prahy na rok 2011 

primátor hl.m. Prahy 1. 

2. 242 Přeřazen za bod 31.   
3. 215 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro městské 

části z grantů "Prevence kriminality 2011" 
primátor hl.m. Prahy 3. 

4/1. 176 k návrhu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství + CD 

primátor hl.m. Prahy 4/1. 

4/2. 179 k návrhu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z ubytovací 
kapacity 

primátor hl.m. Prahy 4/2. 

4/3. 175 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 9/2010 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za 
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní 
zařízení 

primátor hl.m. Prahy 4/3. 

4/4. 177 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění některé obecně 
závazné vyhlášky o místních poplatcích 

primátor hl.m. Prahy 4/4. 

5. 165 k návrhu zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa služeb 
hlavního města Prahy 

primátor hl.m. Prahy 5. 

6. 239 Změny Jednacího řádu Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

primátor hl.m. Prahy 6. 

7. 226 k zprávě o průběhu výstavby prodloužení trasy A metra a návrhu na 
předfinancování úhrady dotace z EU v rámci projektu prodloužení 
trasy A metra (Dejvická - Motol) 

I. nám. Březina 7. 

8. 224 k návrhu prohlášení hl. m. Prahy ve věci dofinancování prodloužení 
trasy A metra (Dejvická -Motol) 

I. nám. Březina 8. 

9. 220 k návrhu na uvolnění účelově vázaných neinvestičních finančních 
prostředků městským částem hl. m. Prahy 

I. nám. Březina 9. 

10/1. 086 k návrhu na úplatné nabytí nemovitostí v kat. území Velká Chuchle 
pro stavbu Komunikační propojení přes ČD 

I. nám. Březina 10/1. 

10/2. 249 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1331/29 v k.ú. Dolní 
Počernice a pozemku parc.č. 1023 v k.ú. Hostavice z vlastnictví 
společnosti XAVEROV, a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 

I. nám. Březina 10/4. 

11. 206 k návrhu na přidělení grantů v Celoměstských programech podpory 
vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2011 

nám. Weinert 15. 

12. 205 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově 
významných objektů v roce 2011 

nám. Weinert 16. 

13/1. 883 k návrhu na navýšení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 
na rok 2011 

radní Kaucký 25. 

13/2. 217 k návrhu na udělení víceletých grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury 
a umění 

radní Kaucký  

14. 187 k návrhu na přijetí Partnerství hlavního města Prahy v oblasti 
cestovního ruchu pro rok 2011 

radní Kaucký 26. 
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15/1. 028 k návrhu na úplatné nabytí komunikace Boženy Jandlové včetně 2 
uličních vpustí, 3 veřejných parkovacích stání a dopravního 
značení, chodníku podél komunikace Do koutů, veřejného 
osvětlení, vše k.ú. Modřany, z vlastnictví společnosti Modřanský 
háj s.r.o. se sídlem Bucharova 2641/14, Praha 5, IČ 28460863, do 
vlastnictví hlavního města Prahy,  bezúplatné nabytí pozemků parc. 
č. 3856/4 a parc. č. 3856/8 v k.ú. Modřany od společnosti 
Modřanský háj s.r.o. se sídlem Bucharova 2641/14, Praha 5, IČ 
28460863 

I. nám. Březina 10/2. 

15/2. 076 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu id 1/4 
pozemků parc. č. 1897/1, 1897/2, 2031/1, 3124/30, 3124/42, 
3124/116, 3124/117, 3124/118, 3124/119, 3124/120, 3125/8 a 
3126/15 v k. ú. Braník z vlastnictví Vlastimila Fuchse do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

I. nám. Březina 10/3. 

16/1. 072 k návrhu na bezúplatné nabytí změny stavby křižovatky ulic 
Pujmanové a Milevské a stavby 4 stožárů veřejného osvětlení, 
vybudovaných v Praze 4 v k.ú. Nusle a v k.ú. Krč z vlastnictví EKZ 
Tschechien 4 Immobiliengesellschaft s.r.o., IČ:261 88 759 se 
sídlem 110 00  Praha 1, Na Příkopě 583/15 do vlastnictví hl.m. 
Prahy 

I. nám. Březina 11/1. 

16/2. 030 k návrhu na bezúplatné nabytí majetku v k.ú. Braník z vlastnictví 
Bestes,s.r.o., se sídlem Plzeňská 233/8, 150 00  Praha 5, IČ: 257 50 
844 do vlastnictví hl.m. Prahy 

I. nám. Březina 11/2. 

16/3. 203 k návrhu na bezúplatné nabytí rozšíření komunikace Národních 
hrdinů o jeden jízdní pruh, včetně dopravního značení, 
vybudovaných na pozemcích parc.č. 1519/1 a parc.č. 1641/25, k.ú. 
Dolní Počernice, z vlastnictví společnosti PNEU - Šafránek s. r.o., 
se sídlem, Praha 9, Českomoravská 317, 190 00, IČ :  256 20 517, 
do vlastnictví hl. města Prahy 

I. nám. Březina 11/3. 

17. 139 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/41ze dne 23.6.2005 k 
návrhu výkupu pozemků do vlastnictví hl.m. Prahy za účelem 
majetkoprávního vypořádání stavby č. 900 965 - Propojení V. a M. 
Chuchle, 2. stavba - 2. část 

I. nám. Březina 12. 

18. 155 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 - školství, mládež a 
samospráva v roce 2011- zajištění financování dotovaných 
investičních akcí z OPŽP 

nám. Weinert 13. 

19/1. 223 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 
2011 u předškolních zařízení, škol a školských zařízení, jejichž 
zřizovatelem jsou městské části hlavního města Prahy 

nám. Weinert 14/1. 

19/2. 251 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 
2011 u škol a školských zařízení zřizovaných hlavním městem 
Prahou 

nám. Weinert 14/2. 

20. 889 k návrhu na zvýšení rozpočtu kapitoly 0680 – OPP MHMP o 
finanční prostředky z pojistného plnění za vyhořelé levé křídlo 
Průmyslového paláce 

nám. Kabický 17. 

21. 109 k návrhu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. m. Prahy 
Centrum sociálních služeb Praha 

radní Dolínek 18. 

22/1. 753 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.39/52 ze dne 17.6.2010 k 
návrhu na revokaci usnesení ZHMP č. 9/79 ze dne 20.9.2007 na 
úplatný převod pozemků parc. č. 2519/75 o výměře 110 m2 a 
2519/140 o výměře 23 m2, kat. území Dejvice, z vlastnictví hl.m. 
Prahy vlastníkům domu čp. 2377 kat. území Dejvice 

radní Dolínek 19/1. 

22/2. 983 k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.40/132 ze dne 
16.9.2010 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 2519/65 (87 
m2) a 2519/146 (30 m2) z vlastnictví hl.m. Prahy vlastníkovi domu 
čp. 2367, vše kat. území Dejvice 

radní Dolínek 19/2. 
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23. 965 k úplatnému 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 parc. č. 4254/5 (298 m2), 
parc. č. 4254/6 (299 m2), parc. č. 4254/7 (299 m2), parc. č. 4254/8 
(297 m2), parc. č. 4254/9 (296 m2), parc. č. 4254/10 (298 m2), 
parc. č. 4254/11 (300 m2), parc. č. 4400/297 (1227 m2), parc. č. 
4400/958 (93 m2) a parc. č. 4400/960 (256 m2) vlastníkům domů 
čp. 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209 a 3210, vše kat.území 
Modřany 

radní Dolínek 20. 

24/1. 914 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 583/16 o výměře 621 
k.ú. Libeň z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Madal Bal a.s. 

radní Udženija 21/1. 

24/2. 372 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 2557/119 o výměře 
492 m2 v kat. území Břevnov z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví Pražská plynárenská, a.s. 

radní Udženija 21/2. 

 24/3. 906 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 821 o výměře 
348 m2 v kat. území Kobylisy z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví CIC plus, a.s. 

radní Udženija 21/3. 

24/4. 886 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 48 o výměře 497 
m2 v k.ú. Hloubětín z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Boženy 
Kavkové a Vladimíra Kavky 

radní Udženija 21/4. 

24/5. 069 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 510 v k.ú. 
Záběhlice o výměře 16 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví 
pana Miroslava Jungmanna 

radní Udženija 21/5. 

24/6. 951 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 77/1 o výměře 15 
m2 v k.ú. Stodůlky z vlastnictví hlavního města Prahy do 
vlastnictví Heleny Čížkové 

radní Udženija 21/6. 

25. 884 k návrhu směny části pozemku parc.č. 311/2  o výměře 11 m2 a 
části pozemku parc.č. 311/2 o výměře 8 m2  v k.ú. Nové Město ve 
vlastnictví Wadia Lannova, s.r.o., se sídlem Révová 3242/3,  Praha 
10 ,  IČ 28395191  za část pozemku parc.č. 2364/1 o výměře 19 m2 
v k.ú. Nové Město ve vlastnictví hl.m. Prahy. 

radní Udženija 22. 

26/1. 169 k návrhu zakládací listiny obecně prospěšné společnosti Divadlo 
Archa o.p.s., se sídlem Na Poříčí 26, Praha 1, 110 00 

radní Kaucký 23/1. 

26/2. 045 k návrhu zakládací listiny obecně prospěšné společnosti Činoherní 
klub, o.p.s., se sídlem Ve Smečkách 26, Praha 1, 110 00 

radní Kaucký 23/2. 

27. 110 k návrhu zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská divadla 
pražská a Švandovo divadlo na Smíchově 

radní Kaucký 24. 

28. 927 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 1531/12 o výměře 
151 m2 a parc.č. 1757/5 o výměře 54 m2 v k.ú. Řeporyje, na LV č. 
1843, z vlastnictví společnosti STAVOKONSALT SF s.r.o. do 
vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č. 3090 TV Řeporyje, 
etapa 0014-Ořešská 

radní Lohynský 27. 

29/1. 131 k návrhu na úplatný převod plynárenského zařízení vybudovaného 
v rámci stavby "Praha - Kolovraty - Na Července - Návrh vybavení 
území technickou infrastrukturou, komunikace a inženýrské sítě" z 
vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví Pražská plynárenská 
Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 

radní Lohynský 28/1. 

29/2. 141 k návrhu na úplatný převod plynárenského zařízení vybudovaného 
v rámci stavby „Technická vybavenost Radotín - západ, etapa 0005, 
2. část, STL plynovod včetně veřejných částí přípojek Praha-
Radotín“ z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, 
a.s. 

radní Lohynský 28/2. 
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29/3. 142 k návrhu na úplatný převod plynárenského zařízení vybudovaného 
v rámci stavby „Technická vybavenost Radotín - západ, etapa 0005, 
2. část, STL plynovod včetně veřejných částí přípojek Praha-
Radotín“z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, 
a.s. 

radní Lohynský 28/3. 

30. 257 k návrhu na vyřízení petice občanů a občanských sdružení za 
záchranu zachování přístupnosti a průchodnosti Botanické zahrady 
hl.m. Prahy 
 

místopředsedové 
kontrolního výboru 
ZHMP 
Doc. Martin Dlouhý 
JUDr. Lubomír Ledl 

29. 

31.  
 

k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP 
 

předsedové výborů 
ZHMP 

30. 

2. 242 k návrhu na uvolnění rezervy pro městské části hlavního města 
Prahy vytvořené v kap. 1016 rozpočtu hlavního města Prahy na rok 
2011 

primátor hl.m. Prahy 2. 

 
 
 
 
 
K     I N F O R M A C I 
 

1. 163 Informace o proplácení náhrady mzdy a výdělku ušlého 
v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva 
hl.m. Prahy v roce 2010 

primátor hl.m. Prahy  

2. 232 Informativní zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
Zastupitelstva hl. m. Prahy 

primátor hl.m. Prahy  

3. 216 Informace k návrhu na udělení grantů "Prevence kriminality 2011" primátor hl.m. Prahy  
4. 243 Informace o významných dopravních omezeních na hlavních 

komunikacích v Praze 
I. nám. Březina  

5. 253 Informace o přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu 
životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2011 

I. nám. Březina  

6. 228 Informace k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 
0416 v roce 2011 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním 
městem Prahou a městskými částmi hlavního města Prahy 

nám. Weinert  

7. 229 Informace k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 
0416 v roce 2011 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním 
městem Prahou a městskými částmi hlavního města Prahy 

nám. Weinert  

8. 200 Informace k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 
0416 v roce 2011 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním 
městem Prahou 

nám. Weinert  

9. 260 Informace o splacení III. emise a čerpání IV. emise komunálních 
dluhopisů hl.m. Prahy 

primátor hl.m. Prahy  

 
 
 
 


	P R O G R A M     J E D N Á N Í

