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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 

 
30.  zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 22.10.2009 
_______________________________________________________________ 
                                         (odsouhlaseno Radou HMP dne 20.10.2009) 
 
 
1/1. 745 Návrh na rozšíření účelu investiční dotace poskytnuté z rozpočtu 

hl.m. Prahy a ponechané MČ Praha - Řeporyje na základě usnesení 
Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 25/2 z 26.3.2009 

primátor 
hl.m. Prahy 

 Detail 

1/2. 037 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 
4 na vrub kapitoly 1016 - rezervy na spolufinancování projektů 
EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy 

primátor 
hl.m. Prahy 

 Detail 

1/3. 038 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - 
Lipence z kapitoly 06 rozpočtu hlavního města Prahy 

primátor 
hl.m. Prahy 

 Detail 

1/4. 039 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - 
Velká Chuchle na vrub kapitoly 10 - neúčelová rezerva rozpočtu 
hlavního města Prahy 

primátor 
hl.m. Prahy 

 Detail 

2. 816 Návrh na změnu účelu a charakteru dotace poskytnuté z rozpočtu 
hl.m. Prahy MČ Praha - Řeporyje na základě usnesení 
Zastupitelstva hl.m.  Prahy č.  26/1 ze dne 23.4.2009 

primátor 
hl.m. Prahy 

 Detail 

3. 736 Návrh na stanovení paušální hodinové částky pro poskytování 
náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 
neuvolněného člena Zastupitelstva hl.m. Prahy   

primátor 
hl.m. Prahy 

 Detail 

4. 818 Zpráva o situaci na úseku provozování výherních hracích přístrojů, 
videoloterních terminálů a jiných technických zařízení a kasin na 
území hl.m. Prahy 

nám. Blažek  Detail 

5. 822 Zpráva k aktuálním problémům taxislužby na území hlavního města 
Prahy a k návrhu zákona, kterým se mění zákon o silniční dopravě 

nám. Blažek  Detail 

6. 670 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace městským částem 
z grantů "Prevence kriminality 2009"  

nám. Blažek  Detail 

7/1. 793 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - 
Zbraslav na Rozhlas MČ Praha - Zbraslav 

nám. Blažek  Detail 

7/2. 021 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - 
Libuš na výměnu oken a vybudování topení v hasičské zbrojnici 
Písnice 

nám. Blažek  Detail 

8. 756 Návrh na volbu přísedících Městského soudu v Praze nám. Blažek  Detail 
9. 027 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 

vyhláška 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 městským částem Praha 13, Praha - Suchdol 
a Praha 21 (movitý majetek - požární automobily) 

nám. Blažek  Detail 

10/1. 505 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 3422/3 o výměře 588 
m2, parc.č. 3422/4 o výměře 367 m2, parc.č. 3422/5 o výměře 189 
m2, parc.č. 3422/11 o výměře 197 m2, parc.č.  3422/12 o výměře 
317 m2 v k.ú. Strašnice (LV 655) 

nám. Klega  Detail 

10/2. 605 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 105 o výměře 910 m2 v nám. Klega  Detail 
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k.ú. Troja z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví paní Evy Giese 
10/3. 782 Návrh na úplatný převod rodinného domu č.p. 674, ul. Davídkova 

41a, Praha 8 včetně funkčně příslušných pozemků parc.č. 1298 a 
1299 v k.ú. Libeň 

nám. Klega  Detail 

10/4. 820 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 153/2 o výměře 89 m2, 
parc.č. 310/164 o výměře 108 m2 a části pozemku parc.č. 3275/6 o 
výměře 3.616 m2, vše v k.ú. Michle z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví společnosti Centrum Kačerov, s.r.o. 

nám. Klega  Detail 

10/5. 561 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. PK 280/2 o výměře  
7628 m2 v k.ú. Kyje z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
předkladatele jediného návrhu předloženého v rámci výběrového 
řízení - společnosti EKOSPOL, a.s. 

nám. Klega  Detail 

10/6. 518 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 13/10 o výměře 726 m2 a 
parc.č. 13/36 o výměře 517 m2 v k.ú. Libeň z vlastnictví hl.m. 
Prahy do vlastnictví TYRHENIKA, s.r.o. 

nám. Klega  Detail 

10/7. 480 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 1224/2  o výměře 110 
m2 a parc.č. 1241/2 o výměře 354 m2  v k.ú. Chodov (LV 1678)  z 
vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví ROD, a.s., se sídlem Praha 4, 
Na Sádce 780/20 

nám. Klega  Detail 

10/8. 479 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 310/129 v k.ú. 
Michle o výměře 370 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
AKCENT International House Prague, družstvo 

nám. Klega  Detail 

10/9. 795 Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 739 o 
výměře 85 m2, části pozemku parc.č. 2669/3 o výměře 6 m2 a id. 
1/2 pozemku parc.č. 745 o výměře 360 m2, vše v k.ú. Hostivař z 
vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Hany Zápotocké 

nám. Klega  Detail 

10/10. 584 Návrh na úplatný převod částí pozemku parc.č. 2329/1 v k.ú. 
Kobylisy z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví MUDr. Jany 
Soukupové, Ing. Karla Krčka a do společného jmění manželů Ing. 
arch. Vratislava a Ing. Magdalény Dandových a manželů Jana a 
Mgr. Hany Vodových 

nám. Klega  Detail 

10/11. 677 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 649/3 v k.ú. Záběhlice o 
výměře 191 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví spol. 
Pražská teplárenská, a.s. 

nám. Klega  Detail 

10/12. 537 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 2610 o výměře 14 m2 
v k.ú. Libeň z vlastnictví  hl.m. Prahy do vlastnictví Ing. Oldřicha 
Heráleckého a k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 2611 o 
výměře 103 m2 v k.ú. Libeň z vlastnictví  hl.m. Prahy do vlastnictví 
Ing. Jana Hlaváčka 

nám. Klega  Detail 

10/13. 599 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 879/64 v k.ú. Krč o 
výměře 66 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti 
NETT Consulting, a.s.  

nám. Klega  Detail 

10/14. 603 Návrh na úplatný převod pozemků  v k.ú. Záběhlice parc.č. 1988 o 
výměře 8 m2 a parc.č. 2024/1 o výměře 49 m2  z vlastnictví hl.m. 
Prahy do vlastnictví pana Roberta Dupala 

nám. Klega  Detail 

10/15. 629 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 730/1 v k.ú. 
Záběhlice,  dle geometrického plánu č. 2713-65/2008, nově 
označené jako pozemek parc.č. 730/4 v k.ú. Záběhlice o výměře 39 
m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví pana Milana Dufka 

nám. Klega  Detail 

10/16. 625 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 574 v k.ú. Záběhlice o 
výměře 39 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví paní 
Jaroslavy Krchové 

nám. Klega  Detail 

10/17. 596 Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 
4783/1 o výměře 36 m2 v k.ú. Dejvice z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví JUDr. Ing. Pavla Pikoly 

nám. Klega  Detail 

10/18. 775 Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 
4137/61 o výměře 31 m2 v k.ú. Modřany z vlastnictví hl.m. Prahy 
do podílového spoluvlastnictví  Heleny Janovské a Jaroslava Švarce 

nám. Klega  Detail 

10/19. 609 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 575 v k.ú. nám. Klega  Detail 
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Záběhlice, dle geometrického plánu č. 2645-15/2008, nově 
označené jako pozemek parc.č. 575/1 v k.ú. Záběhlice o výměře 29 
m2  z vlastnictví hl.m. Prahy do  SJM paní JUDr. Ireny Kozlové a 
pana JUDr. Ivana Kozla  

10/20. 517 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 619/4 o 
výměře 26 m2 v k.ú. Veleslavín z vlastnictví hl.m. Prahy do 
podílového spoluvlastnictví Ing. Zdeňka Šoustala a   Ing. Marka 
Vozába a Mgr. Kateřiny Vozábové  

nám. Klega  Detail 

10/21. 554 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 1718 o výměře 320 
m2 v k.ú. Hlubočepy z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví paní 
Zuzany Lipské 

nám. Klega  Detail 

10/22. 558 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 4268/27 v 
k.ú. Žižkov o výměře 23 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
společnosti  Pražská správa nemovitostí, spol.s r.o. 

nám. Klega  Detail 

10/23. 713 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 1374/2 o výměře 21 m2 
v k.ú. Dolní Chabry z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví paní 
Zdenky Dobiášové 

nám. Klega  Detail 

10/24. 526 Návrh na úplatný převod zastavěného pozemku parc.č. 2446/3 o 
výměře 20 m2 v k.ú. Libeň z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
Pavly Janouchové  

nám. Klega  Detail 

10/25. 571 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 3771/3 o výměře 17 m2 
v k.ú. Libeň z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Ing. Ladislava 
Vodičky 

nám. Klega  Detail 

10/26. 573 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 648/1 k.ú. Libeň z 
vlastnictví hl.m. Prahy do společného jmění manželů MUDr. Pavla 
Hraběty a Michaely Hrabětové 

nám. Klega  Detail 

11/1. 543 Návrh na úplatné nabytí pozemků parc.č. 1263/421 k.ú. Kolovraty o 
výměře 3196 m2 a parc.č. 1263/423 k.ú. Kolovraty o výměře 610 
m2 z vlastnictví ACIS, Construction and Technology Services, 
s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č. 0161 TV 
Kolovraty, etapa 0006 - Severní komunikace vč. IS 

nám. Klega  Detail 

11/2. 778 Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 875/21, částí pozemku PK 
213 a pozemků parc.č. 875/25, parc.č. 878/28 a parc.č. 922/40 v 
k.ú. Písnice do vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Klega  Detail 

11/3. 789 Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 365/2 v k.ú. Miškovice z 
vlastnictví Hany Skudrzykové do vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Klega  Detail 

11/4. 963 Návrh na úplatné nabytí částí pozemku parc.č. 1595 (dle GP č. 
1663-3/2008 nově označených jako parc.č. 1595/2 o výměře 4 270 
m2 a parc.č. 1595/3 o výměře 659 m2) v k.ú. Troja, LV 121, z 
podílového spoluvlastnictví Miloslavy Choděrové, Josefa 
Černocha, Josefa Hrušky, Lubomíra Hrušky, Jiřiny Kovandové, 
Jitky Kozlové, Jaroslavy Křehlíkové, Ing. Michala Peška, Bc. Petra 
Peška, Jany Svobodové, Blanky Všetičkové a Hany Žílové do 
vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č. 0012 
"Protipovodňová opatření na ochranu HMP", etapa 0007 Troja, část 
15 Troja - západ 

nám. Klega  Detail 

12/1. 695 Návrh na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví 
WHITE HILL INVESTMENTS, s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Klega  Detail 

12/2. 758 Návrh na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví 
EKOSPOL, a.s.  do vlastnictví hl.m. Prahy  

nám. Klega  Detail 

12/3. 759 Návrh na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví 
TopResort, spol. s r.o.  do vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Klega  Detail 

12/4. 777 Návrh na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví 
Nitro B1, s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Klega  Detail 

12/5. 760 Návrh na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z podílového 
spoluvlastnictví  pánů Dušana Valenty a Richarda Valenty a paní 
Markéty Noskové do vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Klega  Detail 

12/6. 761 Návrh na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví 
pana Jindřicha Chamráda do vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Klega  Detail 

http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=059173120109107107116097164159120112116115112097176174169164159120108108114110114112�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=059173120109107107116097164159120112116115112097176174169164159120108108114110114112�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=023137084073071071080061128123084076080079077061140138133128123084072072079073074076�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=023137084073071071080061128123084076080079077061140138133128123084072072079073074076�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=233091038027025025034015082077038030034029027015094092087082077038026026033026033027�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=233091038027025025034015082077038030034029027015094092087082077038026026033026033027�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=012126073062060060069050117112073065069064066050129127122117112073061061068060063068�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=012126073062060060069050117112073065069064066050129127122117112073061061068060063068�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=238096043032030030039020087082043036030034030020099097092087082043031031036039036033�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=238096043032030030039020087082043036030034030020099097092087082043031031036039036033�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=001115062051049049058039106101062055049050056039118116111106101062050050056050053049�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=001115062051049049058039106101062055049050056039118116111106101062050050056050053049�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=007121068057055055064045112107068060064064056045124122117112107068056056062062061061�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=007121068057055055064045112107068060064064056045124122117112107068056056062062061061�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=055169116105103103112093160155116108112111112093172170165160155116104104110109108104�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=055169116105103103112093160155116108112111112093172170165160155116104104110109108104�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=180038241230228228237218029024241234228232232218041039034029024241229229236228230234�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=180038241230228228237218029024241234228232232218041039034029024241229229236228230234�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=049163110099097097106087154149110103097097103087166164159154149110098099097102106101�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=049163110099097097106087154149110103097097103087166164159154149110098099097102106101�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=250108055044042042050032099094055048042045049032111109104099094055043043043049046047�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=250108055044042042050032099094055048042045049032111109104099094055043043043049046047�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=124238185174172172181162229224185178172173172162241239234229224185173173179180177181�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=124238185174172172181162229224185178172173172162241239234229224185173173179180177181�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=008122069058056056065046113108069061065065065046125123118113108069057057064056061057�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=008122069058056056065046113108069061065065065046125123118113108069057057064056061057�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=143001204193191191200181248243204197191191191181004002253248243204192192198198195193�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=143001204193191191200181248243204197191191191181004002253248243204192192198198195193�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=077191138127125125134115182177138130134134133115194192187182177138126126133126128129�
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12/7. 788 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 274/1 v k.ú. 
Třeboradice z vlastnictví společnosti I.V. PROJEKT, spol. s r.o. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Klega  Detail 

13. 823 Návrh na využití předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům 
pozemku parc.č. 3347 v k.ú. Žižkov z vlastnictví fyzických osob do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Klega  Detail 

14/1. 705 Návrh směny části pozemku parc.č. 162/106 o výměře 61 m2; 
pozemku parc.č. 2690/17 o výměře 244 m2 a pozemku parc.č. 
205/16 o výměře 67 m2 v k.ú. Stodůlky, zapsaných v KN na LV 
13945, ve vlastnictví společnosti RS MOTOR PLUS, a.s., se sídlem 
Na Hřebenkách 1562/32, Praha 5, 150 00, za pozemek parc.č. 
2681/15 o výměře 372 m2 v k. ú. Stodůlky, zapsaný v KN na LV č. 
1716, ve vlastnictví hl.m.  Prahy 

nám. Klega  Detail 

14/2. 502 Návrh směny pozemku parc.č. 1774/6 o výměře 4106 m2 v k.ú. 
Hloubětín ve vlastnictví Rytířského řádu Křižovníků s červenou 
hvězdou, Platnéřská 191/4, Praha 1, za pozemky parc.č. 1291/4 o 
výměře 6583 m2 a parc.č. 1292/1 o výměře 472 m2 v k.ú. 
Hloubětín ve vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Klega  Detail 

15. 691 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 19/25 ze dne 18.9.2008 k 
návrhu na úplatný převod pozemků pod řadovými garážemi parc.č. 
2845/35 o výměře 23 m2, parc.č. 2845/36 o výměře 20 m2, parc.č. 
2845/37 o výměře 20 m2, parc.č. 2845/38 o výměře 20 m2, parc.č. 
2845/39 o výměře 20 m2, parc.č. 2845/40 o výměře 20 m2, parc.č. 
2845/41 o výměře 20 m2, vše v k.ú. Záběhlice o celkové výměře 
143 m2, z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví majitelů 
jednotlivých garáží 

nám. Klega  Detail 

16. 016 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška 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   9 (pozemky v k.ú. Prosek) 
- MČ Praha 11 (pozemky v k.ú. Háje) 
- MČ Praha 11 (pozemek parc.č. 1210/116 v k.ú. Háje) 
- MČ Praha 15 (pozemky v k.ú. Hostivař) 
- MČ Praha – Troja  (pozemky v k.ú. Troja) 

nám. Klega  Detail 

17. 014 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška 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 4, Praha-Koloděje a Praha-Křeslice (stavby veřejného  
                                  osvětlení v k.ú. Braník, Koloděje a Křeslice) 
- MČ Praha  5, Praha 20 a Praha-Slivenec (vodohospodářské 
                                                                     stavby) 
- MČ Praha 10 (pozemek v k.ú. Vršovice a v k.ú. Strašnice) 

nám. Klega  Detail 

18. 751 Návrh na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2009 
určenou na integraci žáků škol a školských zařízení, zřizovaných 
hl.m. Prahou a městskými částmi hl.m. Prahy 

nám. 
Kousalíková 

 Detail 

19/1. 776 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům dětí a 
mládeže Praha 12 - Modřany, Herrmannova 2016/24  a k návrhu 
obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
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 městské části Praha 12 (pozemky v k.ú. Modřany) 

nám. 
Kousalíková 
 

 Detail 

19/2. 372 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední 
škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294 

nám. 
Kousalíková 
 

 Detail 

19/3. 008 Návrh na schválení projektů v rámci 2. výzvy Operačního programu 
Praha - Konkurenceschopnost - oblast podpory 3.1 Rozvoj 
inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a 
vývoje a praxí  

nám. 
Reedová 

 Detail 

http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=060174121110108108117098165160121114108108116098177175170165160121109110108113117109�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=060174121110108108117098165160121114108108116098177175170165160121109110108113117109�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=016130077066064064073054121116077070064067065054133131126121116077065066064071071071�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=016130077066064064073054121116077070064067065054133131126121116077065066064071071071�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=008122069058056056065046113108069062056058056046125123118113108069057057064058056060�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=008122069058056056065046113108069062056058056046125123118113108069057057064058056060�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=219077024013011011020001068063024017011012019001080078073068063024012012015020016019�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=219077024013011011020001068063024017011012019001080078073068063024012012015020016019�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=014128075064062062071052119114075068062063063052131129124119114075063063070069064070�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=014128075064062062071052119114075068062063063052131129124119114075063063070069064070�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=244102049038036036045026093088049041045044039026105103098093088049037038036044044036�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=244102049038036036045026093088049041045044039026105103098093088049037038036044044036�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=098212159148146146155136203198159151155154150136215213208203198159147148146154153147�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=098212159148146146155136203198159151155154150136215213208203198159147148146154153147�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=206064011000254254007244055050011004254003000244067065060055050011255000254255255005�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=206064011000254254007244055050011004254003000244067065060055050011255000254255255005�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=067181128117115115124105172167128121115117117105184182177172167128116117115121119116�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=067181128117115115124105172167128121115117117105184182177172167128116117115121119116�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=163021224213211211220201012007224217211212216201024022017012007224212212218212212217�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=163021224213211211220201012007224217211212216201024022017012007224212212218212212217�
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20. 683 Návrh na udělení grantů HMP v sociální oblasti pro rok 2009 - IV. 
program a na rozdělení rezervy v grantovém řízení v sociální oblasti 

radní 
Janeček 

 Detail 

21/1. 610 Návrh na poskytnutí finančních prostředků formou daru 
občanskému sdružení Společnou cestou 

radní 
Janeček 

 Detail 

21/2. 001 Návrh na změnu účelu a charakteru investiční dotace poskytnuté z 
rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2009 městské části Praha 1 

radní 
Janeček 

 Detail 

21/3. 607 Návrh na uzavření dohody o splátkách o úhradě dlužného 
nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu včetně 
poplatku z prodlení s nájemcem bytu ve vlastnictví hl. m. Prahy 

radní 
Janeček 

 Detail 

22. 005 Návrh na organizační opatření související se zrušením příspěvkové 
organizace hl.m. Prahy Domov pro seniory "Slunečnice" 

radní 
Janeček 

 Detail 

23. 006 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška 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 městské části Praha 22 (objekt DPS II. v k.ú. 
Uhříněves včetně komunikace a ostatních ploch) 

radní 
Janeček 

 Detail 

24. 597 Návrh na revokaci bodu I. usnesení ZHMP č. 25/28 ze dne 
26.3.2009 k návrhu na poskytnutí finanční podpory občanskému 
sdružení TŘI na dovybavení hospice Dobrého Pastýře v  Čerčanech 

radní 
Janeček 

 Detail 

25/1. 806 Návrh na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Jinonice z vlastnictví 
fyzických osob do vlastnictví hl.m. Prahy (Vl. Šimáčková a spol.) 

radní 
Janeček 

 Detail 

25/2. 022 Návrh na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu (id. 1/2) pozemku 
parc.č. 1672/6 v k.ú. Ruzyně do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní 
Janeček 

 Detail 

26/1. 784 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 1438/1 v 
k.ú. Dolní Chabry z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR 
do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní 
Janeček 

 Detail 

26/2. 803 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 3677/3, parc.č. 3677/4, 
parc.č. 3677/5, parc.č. 3677/6 a parc.č. 3679/15 v k.ú. Břevnov z 
vlastnictví Správy nemovitostí LBD Praha 6, družstva "v likvidaci", 
Jugoslávských partyzánů 1599/31, Praha 6 - Dejvice do vlastnictví 
hl.m. Prahy 

radní 
Janeček 

 Detail 

26/3. 796 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 348/6, parc.č. 348/7, 
parc.č. 329/8, parc.č. 329/21, parc.č. 329/22, parc.č. 329/23 a 
parc.č. 330/10 v k.ú. Liboc, rozšíření komunikace U Stanice 
vybudované na pozemcích parc.č. 1279/1, parc.č. 348/6 a parc.č. 
348/7 v k.ú. Liboc, víceúčelové komunikace - cyklostezky 
vybudované na pozemku parc.č. 329/21 v k.ú. Liboc, zelené plochy 
(čisté terénní úpravy) na pozemcích parc.č. 329/8, parc.č. 329/22 a 
parc.č. 329/23 v k.ú. Liboc a  veřejné (obvodové) komunikace 
Naardenská, vybudované na pozemku parc.č. 330/10 v k.ú. Liboc z 
vlastnictví ING First Real Estate Development,  s.r.o.  se sídlem 
Jiráskovo nám. 1981/6, 120 00  Praha 2, do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní 
Janeček 

 Detail 

26/4. 798 Návrh na bezúplatné nabytí rozšíření stávající místní komunikace v 
ulici Nedašovská a nové vnitroareálové komunikace v ulici 
Vřesovická, dále 13 ks stožárů veřejného osvětlení v ulicích 
Nedašovská a Vřesovická a pozemků v uvedených ulicích v k.ú. 
Zličín z vlastnictví WHITE HILL INVESTMENTS, s.r.o. se sídlem 
170 00 Praha 7, Holešovice, Argentinská 286/38, do vlastnictví 
hl.m. Prahy 

radní 
Janeček 

 Detail 

26/5. 800 Návrh na bezúplatné nabytí obslužné komunikace, vybudované na 
pozemku parc.č. 4727 v k.ú. Smíchov a veřejného osvětlení, 
vybudovaného na pozemcích parc.č. 4727, parc.č. 4706/2, parc.č. 
4705/2, parc.č. 4816/4 a parc.č. 4816/2 v k.ú. Smíchov z vlastnictví 
AKRO property, s.r.o. se sídlem Pod Pramenem 1633/3, 140 00 
Praha 4,  do vlastnictví hl.m. Prahy  

radní 
Janeček 

 Detail 

26/6. 799 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví komunikace a zpevněné 
plochy včetně vodorovného a svislého značení a sadových úprav na 
pozemcích parc.č. 2467, 2468, 1264, 1277/2, 1300/2, 1351/1, 828/3 
a 2483/1 v k.ú. Vršovice z vlastnictví České republiky - 

radní 
Janeček 

 Detail 

http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=126240187176174174183164231226187180174175177164243241236231226187175175182181178178�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=126240187176174174183164231226187180174175177164243241236231226187175175182181178178�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=129243190179177177186167234229190183177178179167246244239234229190178178185180177182�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=129243190179177177186167234229190183177178179167246244239234229190178178185180177182�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=241099046035033033042023090085046039034040041023102100095090085046034035033040042036�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=241099046035033033042023090085046039034040041023102100095090085046034035033040042036�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=242100047036034034043024091086047039035034040024103101096091086047035035042036041039�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=242100047036034034043024091086047039035034040024103101096091086047035035042036041039�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=231089036025023023032013080075036028032031025013092090085080075036024025023031024027�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=231089036025023023032013080075036028032031025013092090085080075036024025023031024027�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=028142089078076076085066133128089081085083081066145143138133128089077078076084077081�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=028142089078076076085066133128089081085083081066145143138133128089077078076084077081�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=235093040029027027036017084079040032036036027017096094089084079040028028035033027034�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=235093040029027027036017084079040032036036027017096094089084079040028028035033027034�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=051165112101099099108089156151112105099102099089168166161156151112100101099106106104�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=051165112101099099108089156151112105099102099089168166161156151112100101099106106104�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=213071018007005005014251062057018011005008008251074072067062057018006007005014008011�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=213071018007005005014251062057018011005008008251074072067062057018006007005014008011�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=163021224213211211220201012007224217211213214201024022017012007224212213211216216218�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=163021224213211211220201012007224217211213214201024022017012007224212213211216216218�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=229087034023021021030011078073034026030030023011090088083078073034022023021027030022�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=229087034023021021030011078073034026030030023011090088083078073034022023021027030022�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=219077024013011011020001068063024017011011014001080078073068063024012013011017020016�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=219077024013011011020001068063024017011011014001080078073068063024012013011017020016�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=236094041030028028037018085080041034028028032018097095090085080041029030028034037032�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=236094041030028028037018085080041034028028032018097095090085080041029030028034037032�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=006120067056054054063044111106067059063063057044123121116111106067055056054060063054�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=006120067056054054063044111106067059063063057044123121116111106067055056054060063054�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=000114061050048048057038105100061054048048053038117115110105100061049050048054057054�
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Ministerstvo spravedlnosti, se sídlem Vyšehradská 16, 128 10 Praha 
2, do vlastnictví hl.m. Prahy 

26/7. 804 Návrh na bezúplatné nabytí chodníku, vybudovaného v ulicích 
Obvodové, Klíčovské a Pod Krocínkou v Praze 9 na pozemcích 
parc.č. 2054, parc.č. 2062 a parc.č. 2063/1 v k.ú. Vysočany z 
vlastnictví SATPO Pod Slovany, s.r.o., se sídlem Plzeňská 3217/16, 
150 00 Praha 5,  do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní 
Janeček 

 Detail 

26/8. 802 
 

Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví 11 stožárů veřejného 
osvětlení vybudovaného v rámci stavby 35 rodinných domů v 
lokalitě "U Křížku" v Praze 5 - Slivenci na pozemku parc.č. 94/2 v 
k.ú. Slivenec z vlastnictví Galstian & Galstian invest, s.r.o., se 
sídlem Ovenecká 21a, 170 00 Praha 7, Bubeneč, do vlastnictví 
hl.m. Prahy 

radní 
Janeček 

 Detail 

26/9. 797 Návrh na bezúplatné nabytí 4 stožárů veřejného osvětlení - 
osvětlení přechodů na pozemcích parc.č. 1963/94, parc.č. 2137/11, 
parc.č. 2137/10, parc.č. 2033, parc.č. 1963/97, parc.č. 1963/93, 
parc.č. 2140, parc.č. 1967/2 v k.ú. Kbely, dále 23 stožárů veřejného 
osvětlení na pozemcích parc.č. 1963/94, parc.č. 2137/11, parc.č. 
1963/97, parc.č. 1963/93, parc.č. 1963/96, parc.č. 1963/181, parc.č. 
1963/160, parc.č. 1963/149, parc.č. 1963/4, parc.č. 1963/173, 
parc.č. 1963/174 v k.ú. Kbely a 1 stožáru veřejného osvětlení na 
pozemku parc.č. 1963/4 v k.ú. Kbely z vlastnictví EXCON 
Development, s.r.o., se sídlem Sokolovská 187/203, 190 00 Praha 
9,  do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní 
Janeček 

 Detail 

26/10. 801 Návrh na bezúplatné nabytí 11 stožárů veřejného osvětlení, 
vybudovaných v rámci 2. etapy výstavby rodinných domů v ulicích 
Podlužanské a Čelkovické na pozemcích parc.č. 1393/10 a parc.č. 
1393/188 v k.ú. Újezd nad Lesy a 11 stožárů veřejného osvětlení, 
vybudovaných v rámci 4. etapy výstavby rodinných domů v ulicích 
Políkenské a Polešovické na pozemcích parc.č. 1393/5, parc.č. 
1393/189 a parc.č. 1393/378 v k.ú. Újezd nad Lesy z vlastnictví 
IPB Real, a.s., se sídlem Přemyslovská 2845/43, Praha 3, do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní 
Janeček 

 Detail 

26/11. 018 Návrh na bezúplatné nabytí veřejného osvětlení, vybudovaného v 
ulici Soumarská na pozemcích parc.č. 1228/7, parc.č. 1228/14, 
parc.č. 1920/46 a parc.č. 1920/255 v k.ú. Uhříněves z vlastnictví 
Ing. Lubomíra Procenka do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní 
Janeček 

 Detail 

27/1. 785 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 232/71 (340 m2), 232/74 
(341 m2) a 232/597 (182 m2) z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi 

radní 
Janeček 

 Detail 
 
 

27/2. 012 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 2524/28 (97 m2) a 
2524/38 (23 m2) z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Jiřího 
Poboráka a Aleny Poborákové 

radní 
Janeček 

 Detail 

27/3. 666 Návrh 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 pozemků parc.č. 2513/252 (156 m2) a 
2513/253 (237 m2) z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového 
spoluvlastnictví spoluvlastníků domu čp. 2245, vše k.ú. Dejvice 
Příloha č. 2 
k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 3423/7 (294 m2) a 
3423/8 (298 m2) z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového 
spoluvlastnictví spoluvlastníků domů čp. 1884 a 1885, vše k.ú. 
Chodov 
Příloha č .3 
k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 1645 (314 m2), 1648 
(306 m2), 1652 (319 m2), 1653/1 (306 m2), 1653/2 (310 m2), 1539 
(199 m2), 1647 (695 m2), 1649 (1437 m2), 1651 (230 m2) a 2239/3 

radní 
Janeček 

 Detail 

http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=073187134123121121130111178173134127121123130111190188183178173134122123121127130123�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=073187134123121121130111178173134127121123130111190188183178173134122123121127130123�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=031145092081079079088069136131092085079081087069148146141136131092080081079085088082�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=031145092081079079088069136131092085079081087069148146141136131092080081079085088082�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=118232179168166166175156223218179172166168171156235233228223218179167168166172167173�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=118232179168166166175156223218179172166168171156235233228223218179167168166172167173�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=151009212201199199208189000251212205199201206189012010005000251212200201199205208206�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=151009212201199199208189000251212205199201206189012010005000251212200201199205208206�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=165023226215213213222203014009226218222221214203026024019014009226214215213222214218�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=165023226215213213222203014009226218222221214203026024019014009226214215213222214218�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=128242189178176176185166233228189181185180176166245243238233228189177177184185176181�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=128242189178176176185166233228189181185180176166245243238233228189177177184185176181�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=108222169158156156165146213208169161165163165146225223218213208169157158156164162160�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=108222169158156156165146213208169161165163165146225223218213208169157158156164162160�
http://212.67.66.249/obis/TED_PRGJED_ZHMP/tedusngetpdf.aspx?par=006120067056054054063044111106067060054055063044123121116111106067055055063057059060�
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(365 m2) z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví 
vlastníků domů čp. 894, 895, 896, 897 a 898, vše k.ú. Ruzyně 
Příloha č. 4 
k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 4400/119 (808 m2) a 
4400/120 (427 m2) a částí pozemku 4400/303 nově označených 
jako parc.č. 4400/947 (135 m2), 4400/948 (25 m2) a 4400/949 (128 
m2) z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví vlastníků domu čp. 
3222, vše k.ú. Modřany 

28. 821 Návrh Programu realizace Strategické koncepce hl.m.Prahy na 
období 2009 - 2015 

radní 
Langmajer 

+ CD Detail 

29. 764 Návrh zadání celoměstsky významných změn I. Územního plánu 
sídelního útvaru hl.m. Prahy 

radní 
Langmajer 

+ CD Detail 

30/1. 763 Návrh na vydání změny Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m.Prahy 

radní 
Langmajer 

+ CD Detail 

30/2. 765 Návrh na vydání změn Z1260/06 a Z1326/06 Územního plánu 
sídelního útvaru hl.m. Prahy 

radní 
Langmajer 

 Detail 

31. 757 Návrh na navýšení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na 
rok 2009 

radní 
Richter 

 Detail 

32/1. 746 Návrh na přijetí Partnerství hlavního města Prahy v oblasti 
cestovního ruchu pro rok 2009 

radní 
Richter 

 Detail 

32/2. 718 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha – 
Dubeč na První pražskou výstavu mladých chovatelů 

radní 
Richter 

 Detail 

32/3. 814 Návrh na přerozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního 
rozpočtu Ministerstva kultury určené na Program regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón v 
roce 2009 

radní 
Richter 

 Detail 

33/1. 719 Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace Fakultní nemocnici v 
Motole v roce 2009 

radní Pešák  Detail 

33/2. 808 Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace Univerzitě Karlově v 
Praze, 1. lékařské fakultě UK v roce 2009 

radní Pešák  Detail 

34. 020 Návrh směny části pozemku parc.č. 1177/115 o výměře 28 m2 v 
k.ú. Stodůlky ve vlastnictví pana Vadyma Nevmerzhytskyi a paní 
Halyny Nevmerzhytske za část pozemku parc.č. 1177/174 o výměře 
28 m2 v k.ú. Stodůlky ve vlastnictví hl.m. Prahy 

radní 
Štěpánek 

 Detail 

35. 665 Návrh revokace usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 27/43 ze dne 
28.5.2009 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví nemovitostí - 
pozemků parc.č. 2083/2, 2083/3, části pozemku parc.č. 2083/1 
označeného jako parc.č. 2083/6 a spoluvlastnických podílů 
pozemku parc.č. 1450/2, vše v k.ú. Smíchov - do vlastnictví hl.m. 
Prahy za účelem majetkového vypořádání stavby č. 9543 MO 
Radlická - Strahovský tunel  

radní Šteiner  Detail 

36.  Návrh personálních změn ve výborech ZHMP předsedové 
výborů 

  

37.  Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP          
 
 
 

K    I N F O R M A C I 
 

1. 019 Informace o významných dopravních omezeních na hlavních 
komunikacích v Praze 

radní Šteiner  Detail 

2. 671 Informace o návrhu na udělení II. kola  grantů "Prevence 
kriminality 2009" 

nám. Blažek  Detail 

3. 041 Informace o stavu přípravy stavby  6963, "Celková  přestavba                                       
a rekonstrukce Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském  
ostrově v Praze - etapa 0001 Nová vodní linka" 

radní 
Štěpánek 

 Detail 
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