
        

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

31.  zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 20.10.2005 od 9.00 hodin 

__________________________________________________ 

(odsouhlaseno Radou HMP dne 7.10.2005) 

 

 

1. 722 Návrh Informační strategie hl.m. Prahy do roku 2010 primátor hl.m. Prahy  
2. 931 Návrh na udělení ceny – stříbrné medaile hl.m. Prahy a poskytnutí 

finančního daru 
primátor hl.m. Prahy   

3/1. 925 Žádosti o finanční podporu předložené ve 2. výzvě v rámci 
grantového schématu opatření 2.1 Integrace specifických skupin 
obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Jednotného 
programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hl.m. Praha      

primátor hl.m. Prahy  

3/2. 926 Žádosti o finanční podporu předložené ve 2. výzvě  v rámci 
grantového schématu opatření 3.1 - Rozvoj počátečního vzdělávání  
jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a 
ekonomiky znalostí Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 
regionu NUTS 2 hl.m. Praha 

primátor hl.m. Prahy  

3/3. 945 Žádosti o finanční podporu předložené ve 2. výzvě v rámci 
grantového schématu opatření 3.2 - Rozvoj dalšího vzdělávání 
Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 
hl.m. Praha 

primátor hl.m. Prahy  

3/4. 
 

946 Žádosti o finanční podporu předložené ve 2. výzvě v rámci 
grantového schématu opatření 4.3 - Rozvoj cestovního ruchu 
Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 
hl.m. Praha 

primátor hl.m. Prahy  

3/5. 947 Třetí výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného 
programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hl.m. Praha 
v rámci opatření 2.1, 3.1, 3.2 a 4.3 

primátor hl.m. Prahy  

4. 886 Zpráva o plnění rozpočtu hl.m. Prahy za I. pololetí 2005 nám. Hulinský  
5. 924 Návrh 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 MČ 

nám. Hulinský  

6. 961 Návrh na navýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2005 o 
účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva 
financí ČR na výplatu dávek sociální péče pro obce 

nám. Hulinský  

7. 959 Návrh na poskytnutí účelových dotací MČ Praha – Koloděje 
z kapitoly 1016 – rezerva pro MČ 

nám. Hulinský  

8. 849 Návrh na přidělení finančních prostředků v oblasti sportu a 
tělovýchovy na rok 2005 

nám. Hulinský  

9. 954 Plnění úkolů ZHMP vyplývajících z usnesení  ZHMP č. 23/01 ze 
dne 16.12. 2004 - střednědobý investiční výhled, koncepce práce s 
cizími zdroji, model tvorby rezerv a optimální míra zadlužení 

nám. Hulinský  

10. 906 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 27/11 ze dne 28.4.2005 
k požadavkům MČ hl.m. Prahy na ponechání nevyčerpaných 
účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl.m. Prahy v r. 
2004 (popř. v roce 2003,2002) k využití v roce 2005 

nám. Hulinský  

11. 853 Návrh změn 05 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy 
 

nám. Bürgermeister  



12. 933 Návrh na úpravu rozpočtu r. 2005 kapitoly 0619 nám. Bürgermeister  
13. 895 Návrh na změnu investiční dotace poskytnuté MČ Praha 10 na 

základě usnesení ZHMP č. 29/18 ze dne 23.6.2005 na technické 
zhodnocení panelové výstavby 

nám. Bürgermeister  

14. 971 Návrh na úplatné nabytí pozemku par.č. 842/6 v k.ú. Jinonice do 
vlastnictví hl.m. Prahy v souvislosti s realizací stavby č. 98812 Na 
Pomezí, byty + TI 

nám. Bürgermeister  

15. 887 Návrh na volbu a odvolání přísedících Městského soudu v Praze nám. Blažek  
16/1. 870 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vyhlašuje závazná část 

Plánu odpadového hospodářství hl.m. Prahy 
nám. Blažek  

16/2. 730 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví systém 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů vznikajících na území hl.m. Prahy a systém 
nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech) 

nám. Blažek  

17. 914 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa 
pražských hřbitovů z důvodů aktualizace hodnoty svěřeného 
majetku 

radní Černý  

18/1. 969 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Konzervatoř 
a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka 

radní Štrof  

18/2. 828 Návrh změny zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního 
odborného učiliště, Praha 10, Weilova 4 

radní Štrof  

19/1. 913 Návrh na změnu účelu zůstatku investiční dotace poskytnutí na 
základě usnesení ZHMP č. 27/21 ze dne 28.4.2005 MČ Praha 13: 
z investiční akce č. 8192 – „ZŠ Fingerova – rekonstrukce školní 
jídelny“ na investiční akci č. 0000 – „Rekonstrukce fasády včetně 
zateplení MŠ Hostinského 1534“ 

radní Štrof  

19/2. 889 Návrh na změnu účelu investiční dotace poskytnutí na základě 
usnesení ZHMP č. 29/08 ze dne 23.6.2005 MČ Praha 14: 
z investiční akce č. 8419-„MŠ Kostlivého-rekonstrukce ZTI“ na 
investiční akci č. 8419-„MŠ Kostlivého-rekonstrukce střechy“ 

radní Štrof  

20. 909 Návrh na úpravu rozpočtu  běžných výdajů v kap. 0465 z důvodu 
změn v síti škol a školských zařízení – optimalizace sítě škol 
s účinností k 1.7.2005 (finančního vypořádání příspěvkové 
organizace Mateřská škola romská internátní, Praha 4, Na Lánech 
22, zrušené ke dni 30.6.2005)  

radní Štrof  

21/1. 928 Návrh na změnu účelovosti investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy 
MČ Praha – Klánovice 

radní Gregar  

21/2. 929 Návrh na změnu účelovosti a uvolnění dotace z rozpočtu hl.m. 
Prahy MČ Praha 11, Praha 16, Praha-Běchovice, Lipence, Slivenec 
a Zličín 

radní Gregar  

22. 908 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace na vybavení 
sběrného dvora Chvalkovická 

radní Gregar  

23. 968 Návrh na přijetí účelové investiční dotace ze SFDI na financování 
oprav a modernizace průjezdních úseků silnic a dálnic pro 
Technickou správu komunikací hl.m. Prahy a k návrhu na zvýšení 
rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2005 o tuto dotaci 

radní Šteiner  

24/1. 884 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 1655/6 v k.ú. Hostivař 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví  Václava Šenbergera 

radní Klega  

24/2. 888 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 1185/1 v k.ú. Nusle 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Roberta Hrušky 

radní Klega  

24/3. 977 Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 
2342/299 v k.ú. Kunratice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
spol. K-stavby, a.s. 

radní Klega  

24/4. 962 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 841 a 842 v k.ú. Nové 
Město z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti 
DITRICH, s.r.o. 

radní Klega  

24/5. 975 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 1205/2 v k.ú. Běchovice 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví spol. KIRO Development, 
s r.o. 

radní Klega  



24/6. 956 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 3765,3789,3790 v k.ú. 
Smíchov z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví spol. AGANA, a.s. 

radní Klega  

24/7. 955 Návrh na úplatný převod pozemku v k.ú. Smíchov z vlastnictví 
hl.m. Prahy do vlastnictví spol. NEARFOCUS, a.s. 

radní Klega  

24/8. 486 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 1255/41 v k.ú. Krč 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Michaly Malinové 

radní Klega  

24/9. 916 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 1576/2 
v k.ú. Říčany u Prahy z vlastnictví hl.m. Prahy do společného jmění 
manželů RNDr. Elfridy a Václava Špirhanzlových 

radní Klega  

24/10.               905 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 2634/31 v k.ú. Hostivař 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví ČR – státní příspěvkové 
organizace Český metrologický institut 

radní Klega  

24/11. 883 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 386/16 v k.ú. Motol 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví občanského sdružení 
AUTOSPORTKLUB Praha 

radní Klega  

24/12. 937 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 2448 v k.ú. Chodov 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Smetanová cukrárna a.s., se 
sídlem Palackého 831, Roztoky 

radní Klega  

24/13. 939 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 2519/82 a 2519/159, k.ú. 
Dejvice, vlastníkům domu čp. 2360 k.ú. Dejvice 

radní Klega  

24/14. 555 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 251/84 a 85 v k.ú. 
Chodov z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví České pojišťovny 
a.s. se sídlem Praha 1, Spálená 75/16 

radní Klega  

24/15. 902 Návrh úplatného převodu pozemků parc.č. 522/10 a 11 v k.ú. 
Veleslavín manželům Šnajdrovým 

radní Klega  

24/16. 990 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 2872.2873,2874 v k.ú. 
Smíchov z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví spol. SAMMCO 
s.r.o. 

radní Klega  

24/17. 917 Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku parc. č. 2719 
v k.ú. Kyje z vlastnictví hl.m Prahy do vlastnictví Šárky Novotné a 
Karla Novotného 

radní Klega  

24/18. 827 Návrh úplatného převodu části pozemku parc.č. 1648/1 v k.ú. 
Hlubočepy z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Davida Mlýnka 

radní Klega  

24/19. 964 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 558/1 v k.ú. 
Kobylisy z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Ing.Petra 
Votoupala 

radní Klega  

24/20. 967 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 1682 v k.ú. 
Strašnice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Jiřiny Pospíšilové 

radní Klega  

24/21. 963 Návrh na odsouhlasení úplatného převodu části pozemku parc.č. 
648/1 v k.ú. Libeň z vlastnictví hl.m. Prahy do společného jmění 
manželů P.a M.Hrabětových 

radní Klega  

24/22. 819 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 1049 a části 
pozemku parc.č. 3219, oba v k.ú. Michle z vlastnictví hl.m. Prahy 
do vlastnictví společnosti IPB Real a.s. 

radní Klega  

24/23. 976 Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 
1857/1 v kat. území Kamýk z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového 
spoluvlastnictví společnosti REVAL s.r.o., se sídlem Butovická 
čp.21, Praha 5 - Jinonice id.4/5 a společnosti STAV - SV s.r.o., se 
sídlem Před Rybníkem 111, Praha 5 - Stodůlky id. 1/5 

radní Klega  

24/24. 912 Návrh na úplatný převod části pozemků parc.č. 464 a pozemku 
parc.č. 449/5 v k.ú. Háje z vlastnictví hl.m. Prahy do společného 
jmění manželů Petra a Jany Pondělíkových a k návrhu na úplatný 
převod pozemku par.č. 466 a části pozemku parc.č. 464 v k.ú. Háje 
z vlastnictví hl.m. Prahy do společného jmění manželů Vlastimila 
Hály a Stanislavy Hálové 

radní Klega  

24/25. 950 Návrh na úplatný převod vlastnictví části kanalizační stoky v k.ú. 
Libeň z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti FINEP 
Mazanka s.r.o. 

radní Klega  

 



24/26. 974 Návrh úplatného převodu nemovitostí v areálu bývalého Ergonu 
Jiviny v k.ú. Ruzyně 

radní Klega  

24/27. 966 Návrh na úplatný převod id. ½ pozemku parc.č. 2444 v k.ú. 
Smíchov ze spoluvlastnictví HMP do vlastnictví spoluvlastníka 
Ing.Františka Stejskala 

radní Klega  

25/1. 818 Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 4371/2 v k.ú. Horní 
Počernice do vlastnictví hl.m. Prahy pro stavbu č. 3295 „TV Horní 
Počernice, etapa 0006 – komunikace Robotnice“ 

radní Klega  

25/2. 820 Návrh na úplatné nabytí pozemku p.č. 563/6  k.ú. Vinoř do 
vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č. 3145 TV Vinoř, etapa 
0007, Komunikace střed 

radní Klega  

25/3. 949 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 47 v k.ú. 
Sedlec (Liliana Urbánková) 

radní Klega  

25/4. 738 Návrh na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Horní Počernice do 
vlastnictví hl.m. Prahy pro stavbu č. 0083 „Horní Počernice – ČOV 
Svépravice“ 

radní Klega  

25/5. 667 Návrh na úplatné nabytí pozemků parc.č. 1091/15,16 a 942/10 
v k.ú. Hodkovičky do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č. 
9514 KOMOKO, etapa 0011 

radní Klega  

26/1. 936 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemků parc.č. 1645/31 a 
parc.č. 2483/3 v k.ú. Vršovice z vlastnictví Skanska CZ a.s. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

26/2. 938 Návrh Ministerstva financí ČR na bezúplatné nabytí vlastnictví 
pozemku parc.č. 3689/10 v k.ú. Břevnov, z vlastnictví ČR do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

27/1. 784A Návrh na bezúplatný převod vlastnictví tělesa části komunikační 
stavby „Pod Vodárenskou věží“ v areálu Akademie věd ČR – 
Mazanka z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví ČR – Fyzikálního 
ústavu AV ČR 

radní Klega  

27/2. 960 Návrh na bezúplatný převod pozemků v k.ú. Říčany z vlastnictví 
hl.m. Prahy do vlastnictví města Říčany 

radní Klega  

28. 896 Návrh směny  pozemku v k.ú. Nebušice v podílovém 
spoluvlastnictví J.Kocourka a M.Sobotkové za pozemek v k.ú. 
Nebušice ve vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

29. 900 Návrh revokace usnesení ZHMP č. 29/76 ze dne 23.6.2005 
k návrhu na úplatný převod spoluvlastnických podílů hl.m. Prahy 
pozemků parc.č. 1331/1,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 v k.ú. 
Vinohrady a pozemků parc.č. 1331/21 a 4230/12 v k.ú. Vinohrady 

radní Klega  

30. 978 Návrh na změnu účelu části investiční dotace poskytnuté na základě 
usnesení ZHMP č. 27/46 ze dne 28.4.2005 MČ Praha 13: 
z investiční akce č. 8273-„Infrastruktura Nová Velká Ohrada“ na 
investiční akci č. 8553-„Výstavba vodovodního řadu Nová Velká 
Ohrada“ 

radní Klega  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31. 821 Návrh na prodej pozemků z majetku hl.m. Prahy do vlastnictví 
majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové 
výstavby 
Příloha č. 1 
- prodej pozemků parc.č. 1852/18 v k.ú.Vršovice 
Příloha č. 2 
- prodej pozemků parc.č. 1740/2 až 4, 1740/69 v k.ú.Hostivař 
Příloha č. 3 
-prodej pozemků parc.č. 1040/126 a 1040/127 v k.ú.Hlubočepy 
Příloha č. 4  
- prodej pozemků parc.č. 599/54 v k.ú. Prosek 
Příloha č. 5 
- prodej pozemků parc.č. 715/8, 715/5, 715/16 až 19  v k.ú. 
                                         Kunratice 
Příloha č. 6 
- prodej pozemků parc.č. 1276, 1277/1 a 3,1278, 1179/54-57,  
  1179/79 v k.ú.Háje 
Příloha č. 7 
- prodej pozemků parc.č. 2822 až 2826 v k.ú.Stodůlky 
Příloha č. 8 
- prodej pozemků parc.č. 2956 až 2963 v k.ú.Stodůlky 
Příloha č. 9 
- prodej pozemků parc.č. 504/5,6 v k.ú.Krč 
Příloha č. 10 
- prodej pozemků parc.č. 3037/2,4 v k.ú. Žižkov 
Příloha č. 11 
- prodej pozemků parc.č. 801/1,2,3,4 v k.ú. Řepy 
Příloha č. 12 
- prodej pozemků parc.č. 397/164,165,166 v k.ú. Chodov 

radní Klega  

32. 940 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   5 – pozemky v k.ú. Košíře 
MČ Praha 11 – pozemky v k.ú. Chodov a Háje 
MČ Praha 10 – pozemek v k.ú. Záběhlice 
MČ Praha 17 – pozemek v k.ú. Řepy 
 
MČ Praha   6 – pozemky v k.ú. Dejvice, Břevnov 
MČ Praha 10 – pozemky v k.ú. Záběhlice 
MČ Praha 13 – pozemky v k.ú.  Stodůlky 

radní Klega  

33. 941 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 svěřených věcí z vlastnictví hl.m. Prahy 
MČ Praha 4 - pozemek v k.ú. Braník 
MČ Praha 15 - pozemek   k.ú. Hostivař 
MČ Praha -  Čakovice – (vodohospodářský majetek) 
MČ Praha - Klánovice  – (vodohospodářské stavby) 
MČ Praha - Štěrboholy – (veřejné osvětlení) 
MČ Praha 4 - pozemky v k.ú. Michle 

radní Klega  

34. ÚST Návrh  personálních změn ve výborech ZHMP předsedové výborů  
35.  Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP                             

 
 
 
 
 



K    I N F O R M A C I 
 

1. 935 Informace o dopravních omezeních na území hl.m. Prahy radní Šteiner  

2. 927 Informace o uložených volných finančních rozpočtových 
prostředcích HMP za červenec, srpen a září 2005 

nám. Hulinský  

3. 859 Informace o činnosti Rady HMP za I. pololetí 2005 primátor hl.m. Prahy  

4. 944 Informace k harmonogramu dalšího postupu zřizování zón 
placeného stání na území MČ Praha 1,2,3,7 a 16 

nám. Blažek  

5. 901 Informace o použití finančních prostředků na realizaci II. kola 
grantů „Prevence kriminality 2005“  

nám. Choděra  

6. 965 Informace o navýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy o 
neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu z MŠMT ČR na 
realizaci projektů implementace ICT do výuky v rámci realizace 
SIPVZ v roce 2005 

radní Štrof  

7. 898 Informace o činnosti Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP za 
I. pololetí 2005 

předsedkyně výboru 
Ing,.Kousalíková 

 

8. 930 Informace o činnosti Výboru dopravy ZHMP za I. pololetí 2005 předseda výboru 
Ing.Laudát 

 

9. 979 Informace o činnosti Výboru legislativního a právního ZHMP  
za I. pololetí 2005 

předseda výboru 
JUDr.Vavřinec 

 

10. 958 Informace o petici proti výstavbě Vysočanské radiály v úseku 
Balabenka - Kbelská 

Ing.Vladimír Řihák 
člen ZHMP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


