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

          10. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 
                které se koná dne 11.9.2003 

 
                                  (odsouhlaseno Radou HMP dne 2.9.2003)                                                  

 

1.   Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP                             
2. 450 Návrh na navýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2003 o 

účelovou investiční dotaci ze státního rozpočtu ze Státního fondu 
rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů v obcích 

nám. Paroubek   

3. 470 Návrh na poskytnutí účelových dotací MČ hl.m. Prahy z kap. 09 – 
vnitřní správa na výstavbu, rekonstrukce, opravy a dovybavení 
radnic  a k revokaci usnesení ZHMP č. 09/08 z 26.6.2003 

nám. Paroubek  

4.  509 Návrh na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2003 – navýšení o  
1 288 200 000,- Kč, určených na provedení rekonstrukce a obnovu 
metra v důsledku záplav v srpnu 2002 (dočerpání  úvěru o 
celkovém objemu 80 mil. EUR) 

nám. Paroubek  

5. 510 Návrh na navýšení rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2003 o účelovou 
neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR určenou na „Program poskytnutí dotací do povodňových 
fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi“ 

nám. Paroubek  

6. 484 Návrh na upřesnění použití účelové dotace poskytnutí MČ Praha 
Velká Chuchle usnesením ZHMP č. 05/07 ze dne 27.2.2003 
v souvislosti s likvidací povodní ze srpna minulého roku  

nám. Paroubek  

7. 468 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha – 
Běchovice z kapitoly 1016 – Rezerva pro městské části 

nám. Paroubek   

8. 466 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 09/03 ze dne 26.6.2003  
k návrhu úpravy rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2003 na 
základě navýšení finančních zdrojů 

nám. Paroubek   

9. 474 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 09/05 ze dne 26.6.2003 
k návrhu n přijetí postupu hl.m. Prahy vůči městským částem 
v případě dodatečně přiznaného podílu na dani z příjmů 
právnických osob hl.m. Prahy 

nám. Paroubek  

10. 472 Rozhodnutí o přidělení dotace z Fondu solidarity Evropské unie a 
k návrhu úprav rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2003 

nám. Paroubek  

11/1 500 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1977 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

nám. Blažek  

11/2 501 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně 
některých souvisejících zákonů 

nám. Blažek  

11/3 277 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých 
podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně 
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

nám. Blažek  

12/1 490 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 6,9,22 a Kolovraty  
(pozemky  z Pozemkového fondu ČR) 

nám. Blažek  

12/2 505 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 20/2002 Sb. hl.m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za 
komunální odpad 

nám. Blažek  

13. 499 Návrh na novelizaci Statutu hl.m. Prahy – oblast školství nám. Blažek  
14. 502 Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva hl.m. Prahy nám. Blažek  



15. 498 Volba přísedících Městského soudu v Praze nám. Blažek  
16. 497 Návrh na schválení nabytí pozemků do vlastnictví hl.m. Prahy dle 

zákona č. 95/1999 Sb. 
nám. Blažek  

17. 495 Návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací 
v působnosti OMT MHMP 

nám. Hulinský  

18. 424 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 34/31 ze dne 25.10.2001 ve 
smyslu navýšení kupní ceny za pozemky v k.ú. Střížkov (původních 
majitelů Karnetová + Bergerová) o rozdíl daně z převodu 
nemovitostí v celkové výši 145 568,- Kč, pro stavbu č. 4663 MÚK 
Liberecká 

radní Šteiner  

19. 473 Návrh na schválení seznamu nemovitých věcí, které jsou nabývány 
do vlastnictví hl.m. Prahy na účelem majetkoprávního vypořádání 
zastavěných pozemků v rámci již realizované investiční výstavby 
hl.m. Prahy (Rekonstrukce silnice Radotín – Třebotov) 

radní Šteiner  

20. 459 Návrh na výkup nemovitostí (38 garáží). nezbytných pro realizaci 
stavby č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba (část A-MÚK 
Malovanka) do vlastnictví hl.m. Prahy dle nové oceňovací vyhlášky 
č. 540/2002 Sb. 

radní Šteiner  

21. 507 Návrh kupních cen nemovitostí prodávaných podle „Zásad postupu 
při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy a Pravidel 
k provádění vybraných ustanovení těchto „Zásad“ 

nám. Bürgermeister  

22. 511 Návrh na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy 
v kapitole 02 na MČ  Praha formou dotace na investiční akce 

radní Gregar  

23. 513 Návrh na posílení finančních prostředků pro MČ hl. m. Prahy na 
údržbu zeleně  

radní Gregar  

24. 476 Návrh na úpravu rozpočtu v roce 2003 příspěvkovým organizacím 
v působnosti SOC MHMP a poskytnutí účelové investiční dotace 
MČ Praha 18 z kap. 05 

radní Halová  

25. 512 Návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací 
v působnosti odboru SOC MHMP 

radní Halová   

26/1 461 Návrh na změnu zřizovací listiny Domu dětí a mládeže Praha 3, Na 
Balkáně 100, zřizovaným hl.m. Prahou 

radní Slezák  

26/2 496 Návrh na změnu zřizovacích listin Vyšší odborné školy a SPŠ 
dopravní, Praha 1, Masná 18, Obchodní akademie, Praha 4, 
Svatoslavova 6 a vyšší odborné školy a SPŠ stavební, Praha 1, 
Dušní 17  

radní Slezák  

26/3 514 Návrh na změnu zřizovací listiny Výtvarné školy Václava Hollara, 
Praha 3,  Hollarovo nám. 2 – změna názvu   

radní Slezák  

   27/1 465 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 891/5 v k.ú. 
Kamýk z vlastnictví hl.m.Prahy do vlastnictví BD K lesu 4  

radní Klega  

   27/2 002 Návrh  úplatného převodu pozemku parc.č. 3016/3 v k.ú. Nusle 
z vlastnictví hl.m.Prahy do vlastnictví společnosti AQUAREAL a.s. 

radní Klega  

   27/3 457 Návrh na  úplatný převod pozemku parc.č. 3148/8 v k.ú. Libeň 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Bytového družstva 
Balabenka 

radní Klega  

   27/4 449 Návrh  úplatného převodu pozemku parc.č. 157/2 v k.ú. Krč 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Ing. Michala Fialy 

radní Klega  

   27/5 464 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 13 v k.ú. Michle radní Klega  
   27/6 467 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 621/1 v k.ú. Záběhlice radní Klega  
   27/7 486 Návrh na schválení úplatného převodu vlastnictví části pozemku 

v k.ú. Břevnov z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví p.Vratislava 
Paura a p.Naděždy Pešautové 

radní Klega  

   27/8 452 Návrh na  úplatný převod pozemků parc.č. 2957/1 a 2 v k.ú. Libeň 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví p.Martina Procházky 

radní Klega  

   27/9 471 Návrh na úplatný převod pozemků v k.ú. Jinonice radní Klega  
  27/10         480 Návrh na úplatný převod pozemků v k.ú. Strašnice z vlastnictví 

hl.m. Prahy do vlastnictví  a do podílového spoluvlastnictví 
D.Chloupkové, B.Fialové, Z.Ševčíkové  

radní Klega  

 



 27/11 453 Návrh na schválení úplatného převodu vlastnictví pozemků v k.ú. 
Ruzyně, za účelem stavby Silničního okruhu kolem Prahy – stavby 
517 Řepy – Ruzyně z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví ČR 
Ředitelství silnic a dálnic  

radní Klega  

 27/12 460 Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku v k.ú. 
Kunratice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Mgr. Jiřiny 
Šortnerové a Ivany Macháňové 

radní Klega  

 27/13 479 Návrh na úplatný převod části pozemku v k.ú. Strašnice 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Univerzální stavební, a.s. 

radní Klega  

 27/14   487 Návrh na úplatný převod objektu č.ev. 6 ul.Petra Jilemnického 
včetně pozemku parc.č.st. 1454 v k.ú. Jáchymov, obec Jáchymov, 
část obce Mariánská, okr. Karlovy Vary 

radní Klega  

 27/15 481 Návrh na úplatný převod objektu č.ev. 68, ul. Horoměřická, Praha 
6, k.ú. Dejvice  

radní Klega  

27/16 454 Návrh prodeje pozemků v k.ú. Chodov z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví SBD Nový domov 

radní Klega  

27/17 491 Návrh prodeje pozemků v k.ú. Podolí z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví Správního bytového družstva „Vápenná skála“ 

radní Klega  

27/18 503 Návrh na prodej pozemků parc.č. 1256/10 a 1256/11 v k.ú. Krč 
z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků 
bytů společných částí domů čp. 1026 – 1028, Antala Staška,  
Praha 4 

radní Klega  

27/19 506 Návrh na prodej pozemku  parc.č. 1017 a pozemků souvisejících 
parc.č. 1019/13 a 1019/14 v k.ú. Strašnice z vlastnictví hl.m. Prahy 
do vlastnictví Bytového družstva Starostrašnická   

radní Klega  

   28/1 477 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví k pozemku v k.ú.  Hloubětín ze 
spoluvlastnictví J.Halačkové, V.Huškové, V.Nejedlého a J. Hutaře 
do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

   28/2 478 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku v k.ú. Břevnov a 
v k.ú. Veleslavím z spoluvlastnictví E.Brandy, V.Bryndy, J.Černé 
do vlastnictví hl.m. Prahy z důvodu zastavění jejich pozemků 
stavbou ve vlastnictví hl.m. Prahy  

radní Klega  

   29/1 508 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemku v k.ú. Běchovice a 
k.ú. Břevnov z vlastnictví ČR – České pošty,s.p. do vlastnictví 
hl.m. Prahy 

radní Klega  

29/2 462 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemků  v k.ú. Horní 
Počernice z vlastnictví ČR – Státního statku hl.m. Prahy v likvidaci, 
do vlastnictví hl.m. Prahy 

ranní Klega  

29/3 458 Návrh na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy od IPB 
Real a.s., Bankovní holding a.s. v likvidaci a Immo Future 6 – 
Crossing Point Smíchov s.r.o. 

radní Klega  

29/4 485 Návrh na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy radní Klega  
29/5 482 Návrh na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy od HQ-

PLUS s.r.o. a spoluvlastníků JURIKOL s.r.o., manželů 
Kovárníkových, Polákových, Švecových, Homerových, 
Mukařovských a p. Šimůnka 

radní Klega  

30/1 455 Návrh na směnu pozemků v k.ú. Chodov ve vlastnictví hl.m. Prahy 
za pozemky v k.ú. Chodov ve vlastnictví p. Milana Janečka, které 
vznikly oddělením na základě GP v k.ú. Háje, z důvodu jejich 
zastavění stavbami ve vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

30/2 456 Návrh na směnu pozemku v k.ú. Horní Měcholupy ve vlastnictví 
hl.m. Prahy za pozemky v k.ú. Horní Měcholupy ve vlastnictví 
společnosti R-SOFT, a.s. 

radní Klega  

31. 469 Oznámení záměru MČ Praha 9 na prodej věci z vlastnictví hl.m. 
Prahy svěřených MČ Praha 9, budovy čp.213 a pozemku parc.č. 
3340 v k.ú. Libeň  

radní Klega  

 
 



 
32/1 049 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 29/158 z 26.4.2001 k návrhu 

na schválení nemovitých věcí, které jsou nabývány do vlastnictví 
hl.m. Prahy za účelem realizace investiční výstavby hl.m. Prahy, 
stavby TV Chaby – Jihočanská 

radní Klega  

32/2 493 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 37/14 ze dne 20.12.2001 
k návrhu na úplatný převod pozemků v k.ú. Modřany 

radní Klega  

32/3 492 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 35/31 ze dne 29.11.2001 
k návrhu na schválení úplatného převodu pozemků v k.ú. Chodov a 
to vlastníkům domů č.p. 1918 – 1920 v k.ú. Chodov 

radní Klega  

33. 483 Návrh na likvidaci nepoužitelné a nepoužívané technologie a 
staveb, sloužících k provozování vodohospodářského systému 
Pražskou vodohospodářskou společností a.s. 

radní Klega  

34/1 488 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 svěřené věci z vlastnictví hl.m. Prahy MČ Praha 6 
(slavnostní osvětlení kostela sv. Fabiána a sv. Šebestiána v k.ú. 
Liboc) 

radní Klega  

34/2 489 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 – Újezd (pozemky v 
k.ú. Újezd), MČ Praha 5 (pozemky veřejné zeleně a dětská hřiště 
v k.ú. Radlice), MČ Praha  9 (pozemky v k.ú. Střížkov, Libeň a 
Prosek), MČ Praha 12 (pozemek v k.ú. Kamýk), MČ Praha – 
Běchovice (parc.č. 46 v k.ú. Běchovice) 

radní Klega  

35. ÚST Návrh  personální změny ve výboru ZHMP předseda výboru  

 
 
 
 
 
 
K    I N F O R M A C I 

1. 504 Informace o dopravních omezeních na území hl.m. Prahy radní Šteiner  

2. 447 Informace o uložených volných finančních rozpočtových 
prostředcích HMP k 31.8.2003 

nám. Paroubek  

3. 463 Informativní zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
ZHMP 

primátor hl.m. Prahy  

4. 451 Informace o přidělení státní účelové dotace na program „Prevence 
kriminality na místní úrovni“ 

nám. Hulinský  

5. 494 Informace o uvolnění finančních prostředků na realizaci III. kola 
grantů „Prevence kriminality 2003“ 

nám. Hulinský  

6. 448 Informace o činnosti Bezpečnostního výboru ZHMP za I. pololetí 
2003 

předseda 
bezpečnostního 
výboru ZHMP 
p. Žďárský 

 

 
 


