
                                     

                                            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 
 

           28.  zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

                            které se koná dne 18.6.2009 

_______________________________________________________________ 

                                      (odsouhlaseno Radou HMP dne 16.6.2009) 
                                                                                                                                                                   původní pořadová 
                                                                                                                                                                                čísla tisků 

1. 567 Návrh na udělení ceny hlavního města Prahy Karlu Gottovi a 
Waldemaru Matuškovi – in memoriam 

primátor hl.m. Prahy  

2. 581 Návrh na finanční vypořádání při ukončení činnosti příspěvkové 
organizace SEZAM 

nám. Blažek 7. 

3/1. 203 Návrh na schválení vzdání se práva převodu pozemků do vlastnictví 
hlavního města Prahy dle zákona č. 95/1999 Sb. 

nám. Blažek  

3/2. 440 Návrh na schválení vzdání se práva převodu pozemků do vlastnictví 
hlavního města Prahy dle zákona č. 95/1999 Sb. 

nám. Blažek  

4/1. 521 Návrh na schválení bezúplatného nabytí a vzdání se práva převodu 
pozemků do vlastnictví hlavního města Prahy dle zákona č. 95/1999 
Sb. 

nám. Blažek  

4/2. 520 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Dejvice, Horní 
Počernice, Hostivař a Hrdlořezy z vlastnictví České republiky s 
právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl. m. Prahy 
"v likvidaci" do vlastnictví hlavního města Prahy 

nám. Blažek  

5. 590 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - 
Koloděje na rekonstrukci hasičské zbrojnice 

nám. Blažek  

6/1. 444 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 650 o výměře 119 m2, 
parc.č. 730 o výměře 107 m2, parc.č. 739 o výměře 118 m2, parc.č. 
755 o výměře 104 m2, parc.č. 904 o výměře 88 m2, parc.č. 991 o 
výměře 78 m2, parc.č. 1017 o výměře 77 m2, parc.č. 1121 o 
výměře 101 m2, parc.č. 1270 o výměře 98 m2, parc.č. 583/92 o 
výměře 97 m2, parc.č. 699/1 o výměře 101 m2,  parc.č. 514/148 o 
výměře 99 m2, parc.č. 853 o výměře 114 m2 v kat. území Háje (LV 
793) a pozemků parc.č. 1254 o výměře 137 m2, parc.č. 2653 o 
výměře 86 m2, parc.č. 2707 o výměře 133 m2, parc.č. 2713 o 
výměře 76 m2, parc.č. 2760/14 o výměře 37 m2, parc.č. 2647 o 
výměře 84 m2, parc.č. 3136 o výměře 137 m2, parc.č. 2117/204 o 
výměře 37 m2, parc.č. 2336/47 o výměře 109 m2 v kat. území 
Chodov (LV 1678)   z vlastnictví hl.m. Prahy  do vlastnictví 
PREdistribuce,a.s.  

nám. Klega 8/1. 

6/2. 326 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku č. parc. 2085/1 o 
výměře 152 m2 v k.ú. Dejvice z vlastnictví hl.m. Prahy do SJM 
manželů Vladimíra a Ing. Moniky Vavrochových  

nám. Klega 8/2. 

6/3. 370 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 898 o výměře 35 
m2, části pozemku parc.č. 899 o výměře 91 m2 a části pozemku 
parc.č. 900 o výměře 81 m2 v kat. území Háje  z vlastnictví hl.m. 
Prahy do vlastnictví FPD-GSM SERVICES, s.r.o. se sídlem Praha 
4, Hvožďanská 3   

nám. Klega 8/3. 

6/4. 333 Návrh na úplatný převod části pozemku parc. č. 484/3 o výměře 53 
m2 a části pozemku parc. č. 3261 o výměře 38 m2, oba v k. ú. 
Michle z vlastnictví hl. m. Prahy do SJM Miroslavy a Ing. Lukáše 
Najmanových 

nám. Klega 8/4. 
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6/5. 275 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 1564/1, dle GP č. 
1658-18/2007 ze dne 18.12.2007 oddělené  a nově označené jako 
parc.č. 1564/33 o výměře 33 m2 v k.ú. Troja z vlastnictví hl.m. 
Prahy do SJM Zdenky Koberové a Jiřího Kobery 

nám. Klega 8/5. 

6/6. 274 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 140/186 o výměře 11 m2 
v k.ú. Lhotka z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti 
PREdistribuce, a.s.  

nám. Klega 8/6. 

6/7. 361 Návrh na úplatný převod částí pozemku parc.č. 2445/1 oddělených 
GP č. 2444-10/2007 a nově označených jako pozemky parc.č. 
2445/3 o výměře 1 m2 a parc.č. 2445/4 o výměře 2 m2 v k.ú. Libeň 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti KAREL 
DVOŘÁK - V Zahradách, s.r.o. 

nám. Klega 8/7. 

7/1. 437 Návrh na úplatné nabytí části pozemku parc. č. PK (509) k.ú. 
Kolovraty o výměře 2367 m2 z podílového spoluvlastnictví Milana 
Buriánka a Stanislava Buriánka do vlastnictví hl.m. Prahy pro 
realizaci stavby č. 0161 TV Kolovraty, etapa 0006 - Severní 
komunikace vč. IS 

nám. Klega 9/1. 

7/2. 438 Návrh na úplatné nabytí částí pozemku parc. č. PK (508) k.ú. 
Kolovraty o výměře 124 m2 a 434 m2 z vlastnictví Libuše 
Bohuslavové do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č. 0161 
TV Kolovraty, etapa 0006 - Severní komunikace vč. IS 

nám. Klega 9/2. 

7/3. 445 Návrh na úplatné nabytí částí pozemku parc.č. PK (533) k.ú. 
Kolovraty o výměře 25m2 a 152m2 z vlastnictví Ladislava Stárka 
do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č. 0161 TV 
Kolovraty, etapa 0006 - Severní komunikace vč. IS 

nám. Klega 9/3. 

7/4. 576 Návrh na úplatné nabytí částí pozemků parc.č. 878/14, 922/13 a 
pozemků parc.č. 275/2 a 659/26 v k.ú. Písnice do vlastnictví hl.m. 
Prahy 

nám. Klega 9/4. 

8. 552 Návrh na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví 
Ing. Ondřeje Ryšavého do vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Klega 10. 

9/1. 575 Návrh směny části pozemku parc.č. 2417/9 o výměře 268 m2 v k.ú. 
Hostivař,  LV 5228 ve vlastnictví Mgr. Šárky Němečkové za části 
pozemků parc. č. 1109 a 2419/19 o výměře 331 m2 v k.ú. Hostivař, 
LV 1594 ve vlastnictví hl.m. Prahy  

nám. Klega 11/1. 

9/2. 574 Návrh směny části pozemku parc. č. 509/98  o výměře 47 m2 v k.ú. 
Horní Měcholupy,  ve vlastnictví  Mgr. Marie Kripnerové za část 
pozemku parc. č. 509/1  o výměře 47 m2,  v k.ú. Horní Měcholupy, 
ve vlastnictví hl. m. Prahy, za podmínky uhrazení vzniklého rozdílu 
v ceně směňovaných pozemků dle znaleckého posudku č. 2353-
12/2009  ve výši 24 880,- Kč ve prospěch hl.m. Prahy a podmínkou 
vybudování nového chodníku na parc. č. 509/299 

nám. Klega 11/2. 

10/1. 327 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 39/88 ze dne 29.6.2006 k 
návrhu na úplatné nabytí vlastnictví částí pozemků parc. č. 207 a 
parc. č. 208 k. ú. Vinoř do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci 
stavby č. 3145 TV Vinoř, etapa 0007, Komunikace střed 

nám. Klega 12/1. 

10/2. 328 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 19/29 ze dne 18.9.2008  k 
návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 1540/2, 1533/5, 1533/6, 
1533/9 o celkové výměře 36 m2 a části pozemku parc.č. 3097 o 
výměře 1.469 m2 vše v k.ú. Nusle z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. se sídlem 
Praha 4, 5. května 65, 140 21 

nám. Klega 12/2. 

11. 579 Návrh na zrušení zástavního práva za pohledávku Magistrátu HMP 
k pozemku parc. č. 593 v k.ú. Záběhlice 

nám. Klega 13. 

12. 546 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 
svěřené věci z vlastnictví hl.m. Prahy MČ Praha  6 (pozemek v k.ú. 
Břevnov) 

nám. Klega 14. 
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13/1. 823 Návrh Koncepce péče o ohrožené děti na území hl.m. Prahy 
 

nám. Kousalíková 
 

15. 

13/2. 589 Koncepce rodinné politiky hlavního města  Prahy 2009-2010 radní Janeček  
14. 529 Závěrečná zpráva o inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy za 

rok 2008 
nám. Kousalíková 
 

16. 

15. 456 Návrh   na   sloučení   Střední   odborné   školy,   Praha  3,  
U Vinohradského hřbitova 3, se Střední školou elektrotechniky a 
strojírenství (se sídlem 106 00, Praha 10, Jesenická 1) 

nám. Kousalíková 
 

17. 

16. 544 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, odejmutí správy svěřených 
věcí z vlastnictví hl.m. Prahy městské části Praha 16 (pozemky v 
k.ú. Radotín) a 
Návrh změny zřizovací listiny SOU, Praha - Radotín, (se sídlem 
153 80 Praha 5 - Radotín, Pod Klapicí 11/15) 

nám. Kousalíková 
 

18. 

17. 577 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední 
odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57 

nám. Kousalíková 19. 

18. 515 Návrh na schválení projektů v rámci 2. výzvy Operačního programu 
Praha - Konkurenceschopnost - oblast podpory 1.1 Podpora 
ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy a oblast podpory 
2.2 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů 

nám. Reedová 20. 

19. 511 Návrh převodu nevyčerpaných prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2008 do rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2009 na projekt 
„Reintegrace osob se ztrátou pracovních návyků“ v rámci JPD 3 

nám. Reedová 21. 

20. 539 Návrh na poskytnutí finančních prostředků formou daru 
Občanskému sdružení Sluneční domov na stavební práce při 
výstavbě chráněného bydlení 

radní Janeček 22. 

21. 512 Návrh na udělení grantů hl.m. Prahy III. Program – Podpora rodiny 
v r. 2009 

radní Janeček 23. 

22. 545 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 
věci a odejmutí správy  věci  z vlastnictví hl.m. Prahy MČ Praha 6 
(pozemek, stavba bez č.pop. v k.ú. Vokovice) a  
Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Dětské centrum Paprsek    

radní Janeček 24. 

23. 549 Návrh na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Stodůlky z podílového 
spoluvlastnictví Reifové Zdeňky a Beneše Miroslava 

radní Janeček 25. 

24. 540 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví veřejného osvětlení 
komunikace Tomíčkova v počtu 10 stožárů, na pozemku parc. č. 
3258/18  v  k.ú.  Chodov  od  UNIMEX   GROUP,  a.s.  se sídlem  
Praha 1, Václavské nám. 53 do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Janeček 26. 

25/1. 470 Návrh na úplatný převod zastavěného pozemku parc.č. 2780/157 o 
výměře 751 m2 v k.ú. Stodůlky z vlastnictví hl.m. Prahy do 
podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů, nebytových prostor a 
společných částí stavby č.p. 2521 na pozemku situované 

radní Janeček 27/1. 

25/2. 468 Návrh na úplatný převod zastavěných pozemků parc. č. 4400/622 o 
výměře 16 m2 a parc. č. 4400/623 o výměře 7 m2 v kat. území 
Modřany z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví " LEV 3185" 
družstvo se sídlem Levského 3185, Praha 12, Modřany, a 
zastavěných pozemků parc. č. 4400/624 o výměře 17 m2 a parc. č. 
4400/625 o výměře 7 m2 v kat. území Modřany z vlastnictví hl.m. 
Prahy do vlastnictví Družstva spoluvl. domu v Praze 4, Levského 
3186, družstvo, se sídlem Levského 3186, Praha 4  

radní Janeček 27/2. 

25/3. 535 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 2680/3 nově 
označené jako 2680/10 o výměře 4 m2 a části pozemku parc.č. 
2680/5 nově označené jako 2680/11 o výměře 27 m2 z vlastnictví 
hl.m. Prahy do vlastnictví Bytového družstva Slévačská 905, vše v 
kat.území Hloubětín 

radní Janeček 27/3. 
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25/4. 500 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 zastavěných pozemků parc. č. 151/232 
o výměře 220 m2, parc. č. 151/233 o výměře 215 m2, parc. č. 
151/234 o výměře 49 m2 a parc. č. 151/348 o výměře 167 m2 a 
pozemků souvisejících parc. č. 151/382 o výměře 191 m2, parc. č. 
151/384 o výměře 173 m2 a částí pozemků parc. č. 2171/34 o 
výměře 56 m2 a parc. č. 2171/35 o výměře 106 m2 v kat. území 
Stodůlky z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví 
vlastníků bytů a společných částí domů č.p.1791-3,  ulice Fantova v 
Praze 5 
Příloha č .2 
k návrhu na úplatný převod souvisejících pozemků parc. č. 
4137/115 o výměře 26 m2, parc. č. 4137/117 o výměře 23 m2, parc. 
č. 4137/119 o výměře 22 m2, parc. č. 4137/121 o výměře 22 m2,  
parc. č. 4137/123 o výměře 19 m2,  parc. č. 4137/126 o výměře 8 
m2, parc. č. 4137/128 o výměře 9 m2,  parc. č. 4137/130 o výměře 
7 m2,  parc. č. 4137/132 o výměře 7 m2 a parc. č. 4137/134 o 
výměře 7 m2,  vše v kat. území Modřany z vlastnictví hl.m. Prahy 
do vlastnictví Společenství vlastníků domu Mádrova čp. 3031-
3035, Praha 4,  se sídlem Mádrova 3035, 143 00 Praha 4,  IČ: 
28373472 
Příloha č .3 
k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 2896, 2897, 2898, 
2899, 2900, 2901 a částí pozemku parc.č. 2780/132 nově 
označených jako 2780/476, 2780/478, 2780/486 a 2780/488 z 
vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků 
domů čp. 2288, 2289, 2290, 2291, 2292 a 2293, vše kat.území 
Stodůlky 

radní Janeček 27/4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. 547 Návrh Grantového systému hl.m. Prahy na léta 2010 - 2015 
 

radní Richter  

27. 454 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Galerie 
hlavního města Prahy 

radní Richter 28. 

28. 578 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - 
Petrovice 

radní Pešák 
 

29. 

29. 555 Návrh revokace usnesení ZHMP č. 19/92 ze dne 18.9.2008 k 
návrhu na úplatné nabytí nemovitostí z vlastnictví ing. Petra 
Zemana "Florsalon", do vlastnictví hl.m. Prahy pro účely stavby 
Městského okruhu č. 0080 MO Prašný most - Špejchar 

radní Šteiner 30. 

30. 559 Petice "za spravedlivou privatizaci obecních bytů za stejných 
podmínek pro všechny občany hl. m. Prahy" 

JUDr.František Hoffman, 
předseda kontrolního 
výboru ZHMP  

31. 

31. 413 Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování 
výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 2008 - 
závěrečný účet 

primátor hl.m. Prahy 1. 

32. 553 Návrh na úpravu rozpočtových příjmů hl.m. Prahy související s 
daní z příjmů právnických osob za zdaňovací  období roku 2008 a 
vratce podílu na daňové povinnosti hl.m. Prahy městským částem hl 
m. Prahy formou neinvestiční dotace 

primátor hl.m. Prahy 2. 

33. 570 Komplexní návrh opatření ke zmírnění dopadů finanční krize a 
hospodářské recese na ekonomické fungování hl.m. Prahy v roce 
2009 a v letech následujících 

primátor hl.m. Prahy 4. 

34. 510 Návrh na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v rámci 
kapitoly 02, 03 a 04 na rok 2009  

primátor hl.m. Prahy  

35. 471 Návrh na úpravu rozpočtu a přidělení finančních prostředků v 
oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2009 

primátor hl.m. Prahy 3. 
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36. 556 Návrh na přidělení grantů v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 
2009 v programech II/2 a V/2 

primátor hl.m. Prahy 6. 

37. 487 Návrh   na   poskytnutí    neinvestičního   daru   Českému 
paralympijskému   výboru   ve   výši   4 000 000  Kč  a   účelové 
neinvestiční dotace pro Městskou část Praha 21 ve výši 261 221 Kč 

primátor hl.m. Prahy 5. 

38.  Návrh personálních změn ve výborech ZHMP předsedové výborů 32. 
39.  Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP        33. 
 
 
 
 
 
 
 

K    I N F O R M A C I 
 

1. 531 Informace o významných dopravních omezeních na hlavních 
komunikacích v Praze 

radní Šteiner  

2. 557 Informace o udělení grantů v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 
2009 v programech II/2 a V/2 

primátor hl.m. Prahy  

3. 478 Informace o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. čtvrtletí 
2009 

primátor hl.m. Prahy  

4. 455 Informace o návrhu na uvolnění finančních prostředků na realizaci 
"Krajského programu prevence kriminality  hl. m. Prahy 2009" 
 

nám. Blažek  

5.  582 Informace o postupu při privatizaci bytového fondu ve vlastnictví 
hl. m. Prahy svěřeného městským částem 
 

radní Janeček  

 


	                                            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
	radní Richter
	radní Richter
	radní Pešák
	radní Šteiner
	JUDr.František Hoffman, předseda kontrolního výboru ZHMP 
	předsedové výborů


