NÁVRH

POŘADU JEDNÁNÍ

13. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy,
které se koná dne 18.12.2003
(odsouhlaseno Radou HMP dne 9.12.2003)
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Návrh rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2004 včetně dotačních
vztahů k MČ hl.m. Prahy na rok 2004
Návrh na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy na
rok 2003 z kap. 10 pro MČ Praha – Petrovice a MČ Praha –
Lipence formou poskytnutí účelových dotací
Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 05/07 ze dne 27.2.2003
k návrhu na uvolnění dotací MČ hl.m. Prahy ve výši 148 306 tis.
Kč k likvidaci následků srpnové povodně z blokovaných prostředků
v kap.10
Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 11/19 z 30.10.2003 k návrhu
na úpravu rozpočtu v kap. 02 městská infrastruktura v r. 2003
Návrh na úpravu rozpočtu na r. 2003 v kap. 04 MČ Praha 9
a Dubeč
Návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací
v působnosti SKU MHMP
Návrh na uvolnění prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy v kapitole 02
na MČ Praha – Troja formou dotace na investiční akci
Návrh změny účelovosti části investiční dotace poskytnuté MČ
Nebušice z kap. 02 rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2003 na základě
usnesení ZHMP č. 09/03
Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy o aktualizaci cenové
mapy stavebních pozemků na území Prahy pro rok 2004
Návrh 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 (státní občanství)
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 , úprava působnosti orgánů MČ
na úseku obrany, integrovaného záchranného systému, krizového
řízení, ochrany obyvatelstva a hospodářských opatření pro krizové
stavy
Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky č. 20/2002 Sb. hl.m.
Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad, ve znění
obecně závazné vyhlášky č. 20/2003 Sb. hl.m. Prahy
Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace SEZAM
Návrh na schválení nabytí pozemků do vlastnictví hl.m. Prahy dle
zákona č. 95/1999 Sb.
Návrh na volbu přísedících Městského soudu v Praze
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Návrh na řešení majetku hl.m. Prahy využívaného pro potřeby nám. Blažek
Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy
Návrh na stanovení paušální hodinové částky pro poskytnutí primátor hl.m. Prahy
náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce
neuvolněného člena ZHMP
Návrh na udělení ceny hlavního města Prahy
primátor hl.m. Prahy
Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 09/39 ze dne 26.6.2003 radní Šteiner
k návrhu na vstup hl.m. Prahy do sdružení Airport regions
conference (ARC)
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Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 10/24 ze dne 11.9.2003 na radní Šteiner
výkup nemovitostí (38 garáží), nezbytných pro realizaci stavby č.
0065 Strahovský tunel 2. stavba (část A-MÚK Malovanka) do
vlastnictví hl.m. Prahy
Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 32/32 ze dne 13.9.2001 radní Šteiner
k nabytí nemovitostí – pozemku do vlastnictví hl.m. Prahy za
účelem realizace investiční výstavby v souvislosti se stavbou č.
9514 KOMOKO
Návrh na přidělení dotace pro MČ Praha 10
radní Halová
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha –
Kunratice z kap. 05
Návrh změn zřizovací listiny příspěvkové organizace v působnosti
odboru SOC MHMP
Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Obecní
dům
Záměr MČ Praha 5 na prodej věcí z vlastnictví hl.m. Prahy,
svěřených do správy MČ Praha 5, bytového domu čp. 269 se
stav.pozemku v k.ú. Smíchov Zubatého 1
Návrh na úplatný převod pozemků v k.ú. Písnice
Návrh na schválení dodatku č.2 ke smlouvě o sdružení mezi hl.m.
Prahou a Metrostav Invest a.s. na stavbu "Technické infrastruktury
pro 346 b.j. Mazanka"
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
oprávnění hospodařit se svěřenými věcmi z vlastnictví hl.m. Prahy
MČ Praha 4 (stavební úpravy pozemních komunikací na pozemcích
v k.ú. Podolí a Lhotka), MČ Praha 13 (světelná signalizace)
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–Dolní Chabry (dům
č.p.483 vč. zastavěného pozemku parc.č. 1239 v k.ú. Dolní Chabry)
Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemků v k.ú. Vysočany
(ČR – Státní statek hl.m. Prahy v likvidaci)
Návrh na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy od
České zemědělské univerzity v Praze
Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví nemovitosti – lávky pro pěší
v prostoru Rohanského ostrova do prostoru Pobřežní ulice
Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku v k.ú. Smíchov z
vlastnictví ČR – Konzervárny a lihovary, s.p. vědeckotechnických a
obchodních služeb v likvidaci, do vlastnictví hl.m. Prahy
Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku v k.ú.- Břevnov z
vlastnictví Českého Telecomu a.s. do vlastnictví hl.m.Prahy
Návrh na nabytí nemovitosti – pozemku parc.č. 235/67 v k.ú. Újezd
pro realizaci stavby č. 0101 TV Újezd, etapa 0004 Komunikace
Návrh na zrušení usnesení ZHMP č. 02/05 ze dne 17.12.1998 ve
věci úplatného převodu pozemků z vlastnictví hl.m. Prahy do
vlastnictví ČR Ředitelství silnic dálnic za účelem výstavby
silničního okruhu hl.m. Prahy – staveb 516 Třebonice – Řepy a 517
Řepy |Ruzyně a návrhu na schválení úplatného převodu vlastnictví
pozemků v k.ú. Třebonice v k.ú. Ruzyně z vlastnictví hl.m. Prahy
do vlastnictví ČR Ředitelství silnic a dálnic
Návrh na prodej pozemků z majetku hl.m. Prahy do vlastnictví
majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové
výstavby
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Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 08/48 ze dne 29.5.2003 radní Klega
k návrhu na prodej pozemku v k.ú. Podolí z vlastnictví hl.m. Prahy
do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů a společných částí
domu čp.1099, Kubištova ul. Praha 4
Zpráva o činnosti Výboru dopravy ZHMP za I. pololetí 2003
předseda
výboru
ZHMP Ing.Laudát
Návrh personální změny ve výboru ZHMP
předsedové výborů
Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP
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Informace o dopravních omezeních na území hl.m. Prahy
Informace o uložených volných finančních rozpočtových
prostředcích HMP k 30.11.2003
Informace o plnění rozpočtu hl.m. Prahy za 1.-3. čtvrtletí 2003
Informace o činnosti kontrolního výboru ZHMP za období od
prosince 2002 do listopadu 2003
Informace o činnosti Výboru kultury a ochrany památek a
cestovního ruchu ZHMP za rok 2003
Informace o návrhu Jednotného programového dokumentu pro Cíl
2 Evropské unie
Informace o úpravách Jednotného programového dokumentu pro
Cíl 3 regionu NUTS 2 – hl.m. Praha
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