
       

                       U P R A V E N Ý 
 

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

                4. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 
                                 které se koná dne 17. 2. 2011 
                       (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 18. 2. 2011) 

 __________________________________________________________________________ 
    
                                        (schváleno Radou HMP dne 15. 2. 2011) 
 
 

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

  

1. 007 k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2011, 
dotačních vztahů k městským částem hlavního města Prahy na rok 
2011 a rozpočtového výhledu do roku 2016 

primátor hl.m. Prahy  

2/1. 945 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s 
dodatečnými přiznáními k dani z příjmů právnických osob hl.m. 
Prahy a s poskytnutím neinvestiční dotace městským částem 

primátor hl.m. Prahy  

2/2. 031 k návrhu řešení úhrady III. emise obligací v objemu 5 mld. Kč se 
splatností 15.5.2011 

primátor hl.m. Prahy  

3. 790 se vypouští  z programu  jednání     
4/1. 791 se vypouští  z programu  jednání     
4/2. 931 se vypouští  z programu  jednání     
4/3. 892 se vypouští  z programu  jednání     
5/1. 988 k volbě přísedících Městského soudu v Praze 

 
primátor hl.m. Prahy  

5/2. 998 k návrhu zastupitele hl.m. Prahy, určeného ke spolupráci při 
pořizování územně plánovací dokumentace 

primátor hl.m. Prahy  

6/1. 018 k návrhu na úplatné nabytí stavebních úprav křižovatky Chilská - 
Líbalova a chodníku podél komunikace Hviezdoslavova 
vybudovaných v rámci akce CENTRUM OPATOV-I z vlastnictví 
Opatov Park a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 

I. nám. Březina  

6/2. 970 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 754/1 o výměře 4 641 
m2 v k. ú. Komořany z podílového spoluvlastnictví Hany Voltové 
(id.1/2) a Josefa Troníčka (id.1/2) do vlastnictví hl.m. Prahy 

I. nám. Březina  

7. 554 k návrhu na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací v 
působnosti SMT MHMP 

nám.Weinert 
 

+ CD 

8. 004 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - Adaptabilita v roce 2011 

radní Dolínek  

9. 009 k úpravě rozpočtu  HMP - v souvislosti s projektem technické 
asistence Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost 

radní Dolínek  

10. 008 k zapojení prostředků z rozpočtu MHMP do rozpočtu FEU MHMP 
Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost 

radní Dolínek  

11. 942 ke schválení projektů v rámci 7. výzvy Operačního programu Praha 
- Konkurenceschopnost, oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana 
území 

radní Dolínek  

12/1. 788 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 1330 o výměře 143 
m2 v k.ú. Troja z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Luboše 
Hájka 

radní Udženija  



12/2. 789 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 2364/148 o výměře 
1147 m2 k.ú. Kobylisy z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
Česká pošta s.p 

radní Udženija  

12/3. 725 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 221/77 k.ú. Černý 
Most o výměře 30 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
společnosti T-Systems Czech Republic a.s 

radní Udženija  

12/4. 812 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 3047/60 v k.ú. 
Záběhlice o výměře 110 m2  z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
Bc. Martina Procházky BBA. 

radní Udženija  

12/5. 879 k návrhu na úplatný převod částí pozemku parc.č. 520/1 a části 
pozemku parc.č. 3262/2 v k.ú. Michle o celkové výměře 11 m2 z 
vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti AMA 
development s.r.o. 

radní Udženija  

12/6. 865 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 2453 v k.ú. Nové 
Město o výměře 16 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
společnosti Trigon International, s.r.o. 

radní Udženija  

12/7. 633 k návrhu na úplatný převod id. 1/4 pozemků parc.č. 42 o celkové 
výměře 126 m2 a parc.č. 43 o celkové výměře 153 m2 v k.ú. 
Vršovice z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví spol. Terado, s.r.o. 

radní Udženija  

12/8. 054 k návrhu na úplatný převod nemovitosti - domu č.p. 228 v ulici 
Černošická, Praha 5, k.ú. Lipence z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví JUDr. Jana Kavalírka 

radní Udženija  

13. 034 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Vršovice, Hloubětín, 
Břevnov, Nusle z vlastnictví České republiky do vlastnictví hl.m. 
Prahy 

radní Udženija  

14. 021 k oznámení záměru městské části Praha 11 na prodej věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené do správy městské části 
Praha 11, pozemku parc.č. 394/16 v k.ú. Chodov, předloženého 
podle ustanovení § 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 

radní Udženija  

15. 003 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 2, 
Praha 3, Praha 4, Praha 8, Praha 10, Praha 11, Praha - Dolní 
Měcholupy a Praha - Kolovraty 

radní Udženija  

16. 006 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 5, Praha 6, Praha 9, Praha 11, Praha 12, 
Praha - Křeslice, Praha - Libuš, Praha 16 a Praha 21 

radní Udženija  

17/1. 986 k aktualizaci Grantového systému hl.m. Prahy v oblasti kultury a 
umění na léta 2010 - 2015 

radní Kaucký  

17/2. 993 k návrhu na udělení jednoletých grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury 
a umění na rok 2011 

radní Kaucký  

18. 032 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru 
společnosti FEBIOFEST s.r.o., na realizaci projektu Mezinárodní 
filmový festival Praha Febiofest 2011 

radní Kaucký  

19/1. 
 

19/2. 
 
 

 
 
038 

k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP 
 
k návrhu na změnu názvu Výboru pro kulturu ZHMP na Výbor pro 
kulturu a památkovou péči ZHMP 

předsedové výborů 
ZHMP 
Bc.Ondřej Pecha 
předseda výboru pro 
kulturu ZHMP 

 

 



K     I N F O R M A C I 
 

1. 020 Informativní zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
Zastupitelstva hl.m. Prahy 

primátor hl.m. Prahy  

2. 026 Informace o významných dopravních omezeních na hlavních 
komunikacích v Praze 

I. nám. Březina  

3. 039 Informace o zajištění vyřízení "Petice občanů požadujících zrušení 
prodloužení smlouvy s vodárenskou společností Veolia (vlastníkem 
PVK)", kterou jménem občanského sdružení Občané za svá práva v 
Praze zaslal orgánům hl. m. Prahy předseda krajského sdružení Ing. 
Karel Berka 

místopředseda 
kontrolního výboru 
ZHMP  
doc. Ing. Mgr. Martin 
Dlouhý, Dr., MSc. a 
JUDr. Lubomír Ledl 
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