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

26.  zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 31.3.2005 

___________________________________________________ 

(odsouhlaseno Radou HMP dne 22.3.2005) 
 
 
1. 542 Návrh Etického kodexu člena Zastupitelstva hl.m. Prahy, včetně 

informace k novému znění zákona o střetu zájmů 
primátor hl.m. Prahy  

2. 574 Návrh na financování projektů protidrogové prevence „Proti 
drogám 2005 – Zdravé město Praha“ – Program II. organizace 

primátor hl.m. Prahy   

3. 540 Návrh k 2. výzvě k předkládání žádosti o finanční podporu z JPD 
pro Cíl 3 regionu NUTS II hl.m. Praha v rámci opatření 2.1,3.1,3.2 
a 4.3 

primátor hl.m. Prahy  

4/1. 084 Návrh na udělení ceny hlavního města Prahy MUDr. Daně Tučkové primátor hl.m. Prahy  
4/2. 562 Návrh na udělení ceny hl.m. Prahy Českému svazu bojovníků za 

svobodu, Československé obci legionářské a Konfederaci 
politických vězňů 

primátor hl.m. Prahy  

5. 475 Návrh na udělení čestného občanství hlavního města Prahy JUDr. 
Antonínovi Sumovi, CSc. 

primátor hl.m. Prahy  

6. 495 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění 
vyhláška č. 32/1999 Sb. HMP o závazné části územního plánu 
sídelního útvaru hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (změny 
vlny 04) 

nám. Bürgermeister  

7. 536 Návrh na poskytnutí finančních grantů – příspěvků hl.m. Prahy 
vlastníkům nemovitých kulturních památek a objektů významných 
z hlediska památkové péče na jejich obnovu v roce 2005 

nám. Bürgermeister  

8. 533 Návrh zřizovací listiny příspěvkové organizace Útvar rozvoje hl.m. 
Prahy 

nám. Bürgermeister  

9. 437 Návrh koncepce dalšího rozvoje zón placeného stání v podmínkách 
hl.m. Prahy 

nám. Blažek  

10. 544 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy o zrušení obecně 
závazné vyhlášky hl.m. Prahy o příspěvku na částečnou úhradu 
neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních 
klubů 

nám. Blažek  

11. 553 Návrh na schválení nabytí a vzdání se práva převodu pozemků do 
vlastnictví hl.m. Prahy dle zákona č. 95/1999 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů 

nám. Blažek  

12. 579 Návrh na volbu přísedících Městského soudu v Praze nám. Blažek  
13. 580 Návrh na výmaz podniku Elektropodnik Praha, s.p., se sídlem Praha 

1, Vladislavova 52/19 z obchodního rejstříku z důvodu ukončení 
jeho činnosti bez likvidace ke dni 31.3.2005 

nám. Blažek  

14. 547 Návrh na udělení finančních příspěvků – dotací v oblasti oprav 
církevních objektů v majetku církví a náboženských společností 
v roce 2005 

radní Němec  

15. 510 Návrh na založení akciové společnosti Obecní dům radní Němec Fix-13,00 
hod. 

16. 554 Návrh na přidělení grantů na podporu vzdělávání na území hl.m. 
Prahy pro rok 2005 

radní Štrof  

17. 174 Návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací 
v působnosti SKU MHMP zřizovaných hl.m. Prahou  

radní Štrof  

 
 



18. 477 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 22/32 ze dne 25.11.2004 
k návrhu změny zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního 
odborného učiliště, Praha 10, Weilova 4 

radní Štrof  

19. 560 Návrh na optimalizaci sítě škol s účinností od 1.7. 2005 radní Štrof  
20. 467 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 20/39 ze dne 16.9.2004 ve 

smyslu změny vlastníků části nabývaných pozemků pro stavbu č. 
46663 MÚK PPO – Liberecká 

radní  Šteiner  

21. 522 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MČ Praha 16 
na provozování sběrného dvora 

radní Gregar  

22. 594 Návrh na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací 
zřízených hl.m. Prahou v působnosti OMZ MHMP – Zoologická 
zahrada v Praze, Pražská botanická zahrada 

radní Gregar  

23/1. 384 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 580/32 
v k.ú. Kamýk z vlastnictví hl.m. Prahy do společného jmění 
manželů Jiřiny a Jiřího Hankových 

radní Klega  

23/2. 513 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 187 v k.ú. 
Modřany z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Ing.Tomáše 
Jucoviče 

radní Klega  

23/3. 519 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 291/2 v k.ú. 
Modřany z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Ing.Jiřího 
Martínka 

radní Klega  

23/4. 559 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 1580/7 
v k.ú. Říčany u Prahy z vlastnictví hl.m. Prahy do společného jmění 
manželů Ing.Jiřího a Jany Tóthových 

radní Klega  

23/5. 588 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 491/8 v k.ú. 
Holešovice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti 
Pergamenka, a.s. 

radní Klega  

23/6. 575 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 3157/14 v k.ú. Smíchov 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví spol. MERACREST 
FINANCIAL SERVICES, a.s. 

radní Klega  

23/7. 383 Návrh úplatného převodu pozemků parc.č. 1236/50 a 1236/52 v k.ú. 
Stodůlky z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti 
MEDOX HQ, a.s. 

radní Klega  

23/8. 500 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 1126/4,1284/2 a 4460/14 
v k.ú. Strašnice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Jozefa 
Července 

radní Klega  

23/9. 556 Návrh na schválení úplatného převodu vlastnictví části pozemku 
parc.č. 4243 v k.ú. Dejvice za účelem vytvoření jednoho funkčního 
celku s nemovitostmi žadatelů z vlastnictví hl.m. Prahy do 
společného jmění manželů JUDr. Petra Hanzlíka a Ing. Zory 
Hanzlíkové 

radní Klega  

23/10. 568 Návrh na schválení úplatného převodu vlastnictví části pozemku 
parc.č. 318 v k.ú. Liboc za účelem zajištění přístupové cesty 
k nemovitosti ve vlastnictví žadatele, z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví Miloslava Plašila 

radní Klega  

23/11. 558 Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 
2279/2 v k.ú. Holešovice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
společnosti ENTRUST, s.r.o. 

radní Klega  

23/12. 569 Návrh na schválení úplatného převodu vlastnictví části pozemků 
v k.ú. Sedlec, Dejvice a Bubeneč za účelem majetkoprávního 
vypořádání pozemků pod stavbou ČD DDC Optimalizace traťového 
úseku Bubeneč – Kralupy nad Vltavou, 2. část, z vlastnictví hl.m. 
Prahy do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace   

radní Klega  

 
 
 
 



23/13. 592 Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 520/1 
v k.ú. Sedlec z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového 
spoluvlastnictví p.Josefy Blascheové a SJM Karla a Hany 
Pospíšilových 

radní Klega  

23/14. 595 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 1285/1 v k.ú. Troja 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví LInZA-DEVELOPMENT, 
s.r.o. 

radní Klega  

23/15. 593 Návrh na schválení úplatného převodu částí pozemku parc.č. 428/1 
v k.ú. Libuš z vlastnictví hl.m. Prahy do společného jmění manželů 
Pavla Ťahana a Evy Ťahanové a manželů Davida Bártíka a Martiny 
Bártíkové 

radní Klega  

24/1. 322 Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1306/5 v k.ú. Radotín do 
vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č.3082 „TV Radotín, 
etapa 0005 – Radotín západ“ 

radní Klega  

24/2. 310 Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1539/6 v k.ú. Radotín do 
vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č. 3082 „TV Radotín, 
etapa 0005 Radotín západ“ 

radní Klega  

24/3. 352 Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1306/4 k.ú. Radotín do 
vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č. 3082 „TV Radotín, 
etapa 0005 – Radotín západ“ 

radní Klega  

24/4. 453 Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 599/18, k.ú. Dolní 
Měcholupy do vlastnictví hl.m. Prahy pro stavbu č. 9620 
„Kanalizační sběrač G (vč. G6)“ 

radní Klega  

24/5. 945 Návrh na úplatné nabytí pozemků parc.č. 1785/25 a 26 v k.ú. 
Hlubočepy do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č. 0050 
„TV Slivenec, etapa 0007 – komunikace U Náhonu“ 

radní Klega  

24/6. 355 Návrh na úplatné nabytí pozemků parc.č. 1553/19 a 1592/6 v k.ú. 
Řeporyje do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č. 3090 
„TV Řeporyje, etapa 0001 – Kanalizace Řeporyje“ 

radní Klega  

24/7. 479 Návrh na úplatné nabytí pozemků parc.č. 343/3 a  143/6 v k.ú. Řepy 
do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

24/8. 520 Návrh na úplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy od 
CENTRAL GROUP, a.s. za smluvní cenu ve výši 100.000,- Kč a 
uzavření darovací smlouvy na finanční dar od CENTRAL GROUP, 
a.s. hl.m. Praze ve výší 120.000,- Kč 

radní Klega  

25/1. 567 Návrh na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy od 
Stavebního družstva Šeberov, od Stavebního družstva Šeberov II, 
od SICOM stavebního družstva Šeberov IV, od Domovního 
bytového družstva Záveská, od ČR-Min.spravedlnosti ČR, 
Zakládání Group, a.s. a od p.L. Jarolímkové 

radní Klega  

25/2. 549 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků a parkánové zdi v k.ú. 
Vyšehrad z vlastnictví spol. M-Invest Neklanova, a.s. do vlastnictví 
hl.m.Prahy 

radní Klega  

25/3. 538 Návrh na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy 
Od Aral ČR, a.s., od Radomíra Klofáče – MORIS, od Bohemia 
REAL INVEST, spol. s r.o., od Carrefour Česká republika s.r.o., od  
p.Martina Rollera, od Díla Mariina (Hnutí Fokoláre)-mužská část a 
od L-TRADE, s.r.o. 

radní Klega  

25/4. 539 Návrh ministerstva financí ČR na bezúplatné nabytí vlastnictví 
pozemků parc.č. 1834/4 a č.1854/35 v k.ú. Vršovice, parc.č. 415/5 a 
415/6 v k.ú. Čimice,  parc.č. 4200/4 a 4202/1 v k.ú. Vinohrady, 
parc.č. 1117/2 v k.ú. Vysočany, z vlastnictví České republiky do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

26. 591 Návrh na směnu pozemků parc.č. 1935 v k.ú. Hostivař ve 
vlastnictví Jiřího a Růženy Petříšových za pozemek parc.č. 1914/7 
v k.ú. Hostivař ve vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

 
 
 



27/1. 557 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 17/41 ze dne 29.4.2004 ve 
věci schválení úplatného převodu částí pozemků parc.č.  
2014/32,33,34 a 3170 a pozemků parc.č. 2955, 2954/1, 2014/215 
v k.ú. Chodov pro stavební bytové družstvo STAVEG se sídlem 
Praha 5-Jihozápadní Město, Nušlova 2515/4 

radní Klega  

27/2. 572 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 17/55 ze dne 29.4.2004 
k prodeji pozemků z majetku hl.m. Prahy do vlastnictví majitelů 
staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové výstavby 
platné do roku 1991 

radní Klega  

28. 473 Návrh na prodej pozemků z majetku HMP do vlastnictví majitelů 
staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové výstavby 
Tisk č.  – příloha č. 1 
- prodej pozemků parc.č. 670/9,13,20,23,28,31,33,35 a 37 v k.ú    
Libeň 
Tisk č.  – příloha č. 2 
- prodej pozemků parc.č. 1651/8 až 20,21 a 25 v k.ú. Modřany 
Tisk č.  – příloha č. 3 
-prodej pozemků parc.č. 929 a 930 v k.ú. Vršovice  
Tisk č. – příloha č. 4  
- prodej pozemků parc.č. 3336/194 v k.ú. Chodov 
Tisk č.  – příloha č. 5 
- prodej pozemků parc.č. 208/2, 3 a 208/7 v k.ú. Podolí 
Tisk č. – příloha č. 6 
- prodej pozemků parc.č. 1040/19 a 1040/120 v k.ú. Hlubočepy 
Tisk č.  – příloha č. 7 
- prodej pozemků parc.č.1040/113,1040/114 a 1040/189 v k.ú. 
Hlubočepy 
Tisk č.  – příloha č. 8 
- prodej pozemků parc.č. 1012/7 a 1012/20 v k.ú. Braník 
Tisk č.  – příloha č. 9 
- prodej pozemků parc.č. 1012/11 a 1012/19 v k.ú. Braník 
Tisk č.  – příloha č. 10 
- prodej pozemků parc.č. 3318/3, 3318/11 a 3318/12 v k.ú. Michle 
Tisk č.  – příloha č. 11 
- prodej pozemků parc.č. 942/33 až 36, 942/38 a 39 v k.ú. 
Hlubočepy 
Tisk č.  – příloha č. 12 
- prodej pozemků parc.č. 2621/60 a 2621/69 v k.ú. Kobylisy 
Tisk č.  – příloha č. 13 
- prodej pozemků parc.č. 2621/70 a 71 v k.ú. Kobylisy 
Tisk č.  – příloha č. 14 
- prodej pozemků parc.č. 1263/1, 1266/1, 1269/9 a 1262/14 v k.ú. 
Háje 
Tisk č.  – příloha č. 15 
- prodej pozemků parc.č. 404/3 až 404/5 v k.ú. Čimice 
Tisk č.  – příloha č. 16 
- prodej pozemků parc.č. 1623/6 a 1623/8 v k.ú. Strašnice 

radní Klega  

29. 582 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 2 – pozemky veřejné zeleně v k.ú. Nové Město, 
                       Vinohrady a Nusle 
MČ Praha 4 - pozemek parc.č. 712 v k.ú. Hodkovičky 
MČ Praha 12 - pozemky funkčně související s budovou ZŠ K lesu  
                         čp. 558 v k.ú. Kamýk  

radní Klega  

 
 
 



30. 583 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 svěřených věcí z vlastnictví hl.m. Prahy 
MČ Praha  6 -   pozemky v k.ú. Břevnov a Dejvice 
MČ Praha 13 - kolektor v k.ú. Stodůlky 
MČ Praha Kolovraty - pozemky v k.ú. Kolovraty 

radní Klega  

31. ÚST Návrh  personálních změn ve výborech ZHMP předsedové výborů  
32.   Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP                             

 

 

 

 

 

 

 

 

K   I N F O R M A C I 

 
1. 521 Informace o dopravních omezeních na území hl.m. Prahy radní Šteiner  

2. 571 Informace o uložených volných finančních rozpočtových 
prostředcích HMP k 28.2.2005 

nám. Hulinský  

3. 548 Informace o udělení finančních příspěvků – dotací v oblasti oprav 
církevních objektů v majetku církví a náboženských společností 
v roce 2005 

radní Němec  

4. 497 Informace o výroční zprávě o stavu koncepce a rozvoje sítě a o 
stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v hl.m. Praze za 
školní rok 2003/2004 

radní Štrof  

5. 605 Informace o vyhodnocení příjmů a výdajů na nakládání se 
směsným komunálním odpadem v hl.m. Praze v letech 1998-2004 
(2005) 

radní Gregar  

6. 590 Informace o činnosti kontrolního výboru ZHMP za období roku 
2004 

předseda výboru  
JUDr.František 
Hoffman 

 

7. 596 Informace o činnosti zdravotního výboru ZHMP za rok 2004 předseda výboru  
MUDr.Zdeněk Bašný 

 

 
 


