UPRAVENÝ
NÁVRH

PROGRAMU JEDNÁNÍ

10. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy,
které se koná dne 25.10.2007
___________________________________________________
(odsouhlaseno Radou HMP dne 23.10.2007)
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Informace o průběhu přípravy projektu Národní knihovny na Letné
Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hl.m. Prahy v roce
2006
Návrh na poskytnutí bezúročné půjčky MČ Praha 20 na financování
projektu v rámci 4. výzvy JPD2
Návrh na navýšení schválené bezúročné půjčky pro MČ Praha –
Koloděje na financování projektu v rámci 4. výzvy JPD 2
Návrh na změnu účelu části investiční dotace poskytnuté z rozpočtu
hl.m. Prahy MČ Praha 17 na základě usnesení ZHMP č. 5/37 ze dne
22.3.2007
Návrh na poskytnutí účelových dotací městským částem Praha Dubeč, Klánovice, Lipence, Nebušice a Řeporyje na vrub rezervy
pro městské části hlavního města Prahy vytvořené v kapitole 1016
rozpočtu hlavního města Prahy
Návrh změny zřizovací listiny Správy služeb Městské policie hl.m.
Prahy
a
k návrhu 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 5
(pozemek parc.č. 3110/28 v k.ú. Smíchov)
Návrh organizačního opatření souvisejícího se zrušením
příspěvkové organizace IROP, inženýrská a realitní organizace
Praha
Návrh na schválení úplatného nabytí pozemků do vlastnictví hl.m.
Prahy dle zákona č. 95/1999 Sb.
Návrh na volbu přísedících Městského soudu v Praze
Návrh na změnu účelu a charakteru části poskytnuté účelové
investiční dotace MČ Praha – Březiněves ve výši 2 500 tis. Kč na
akci Rekonstrukce dešťové kanalizace v ul. Na Horce
Návrh na změnu účelu investiční dotace poskytnuté z rozpočtu
hl.m. Prahy MČ Praha – Dolní Měcholupy na základě usnesení
ZHMP č. 8/21 ze dne 21.6.2007
Návrh na úplatný převod areálu Obecní dvůr, č.p. 800 a 1017, ulice
U Obecního Dvora a ulice U Milosrdných, Praha 1, včetně
pozemků parc.č. 928, parc.č. 929, parc.č. 931/5 a parc.č. 932/2, vše
v k.ú. Staré Město
Návrh úplatného převodu pozemků parc.č. 576/1, 576/47, 576/49 a
576/50 vše v k.ú. Háje z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví
společnosti ING RED Eleven s.r.o. se sídlem Jiráskovo nám. 1981,
Praha 2
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Návrh na úplatný převod budovy č.p. 157 a pozemku parc.č. 136
v k.ú. Modřany Josefu Štolbovi
Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 1227/53 v k.ú. Libeň
z vlastnictví hl.m. Prahy do společného jmění manželů Roberta
Palkanina a Ivanky Palkaninové, oba bytem Praha 8, Rozšířená
1889/5
Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 2401/67 v k.ú. Stodůlky
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti
AUTOCENTRUM DUBA s.r.o.
Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 3186 k.ú. Nusle
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti ČSAD Praha
holding a.s.
Návrh na schválení úplatného převodu věcí z vlastnictví hl.m.
Prahy do vlastnictví Pražské plynárenské Distribuce, a.s. se sídlem
Praha 4, U Plynárny 500
Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 636/1 a parc.č. 641/17
v k.ú. Satalice ze spoluvlastnictví fyzických osob do vlastnictví
hl.m. Prahy pro realizaci stavby č. 3136 – TV Satalice
Návrh na úplatné nabytí pozemků parc.č. 655/3, 748/4,5,6,7 v k.ú.
Přední Kopanina z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví hl.m.
Prahy pro realizaci stavby č. 3113 TV Přední Kopanina
Návrh na úplatné nabytí pozemků parc. č. 2649/3 a parc. č. 2649/4
v k.ú. Stodůlky z podílového spoluvlastnictví Ing. Jaroslava Pettíka
(podíl 1/2) a Marie Škvárové (podíl 1/2) do vlastnictví hl.m. Prahy
pro účel realizace stavby č. 8588 TV Malá Ohrada, etapa 0003
Střední část
Návrh na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy od
B.S.R. Investment, s.r.o., Zahradní čtvrť, a.s., EXCON village,
s.r.o., manželů Bronislava a Veroniky Pavlíkových a SG Property,
s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy
Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy
č. 34/43 ze dne 17.1.2006 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví
pozemků v k.ú. Sázava v rekreačním areálu Sedliště z vlastnictví
České republiky do vlastnictví hl.m. Prahy
Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 7/41 ze
dne 31.5.2007 ve smyslu změny obchodního názvu kupujícího
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 10 (pozemky parc.č. 2244/275 a 2244/308 v k.ú.
Strašnice)
- MČ Praha 15 (pozemky k.ú. Hostivař a Horní Měcholupy)
- MČ Praha 15 (pozemky v k.ú. Hostivař)
- MČ Praha - Kolovraty (pozemek parc.č. 551/3 v k.ú.
Kolovraty)
- MČ Praha - Kunratice (pozemky v k.ú. Kunratice)
- MČ Praha - Čakovice (pozemky v k.ú. Čakovice)
- MČ Praha - Troja (pozemek parc.č. 129 vč. studny v k.ú. Troja)
- MČ Praha - Kunratice (pozemky parc.č. 1000,1001 a stavba bez
č.pop. v k.ú. Kunratice)
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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 6 a Praha 18 (pozemky zastavěné stavbou komunikace)
- MČ Praha 11, Praha 12, Praha - Ďáblice a Praha - Slivenec
(pozemky v k.ú. Háje, Modřany, Ďáblice a Slivenec)
- MČ Praha 13 (pozemky parc.č. 2860/190 a 2860/191 v k.ú.
Stodůlky)
- MČ Praha 21 (světelná signalizační zařízení)
- MČ Praha - Slivenec (veřejná splašková kanalizace)
311 Návrh na navýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2007 o
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT pro školy
soukromého školství na území hl.m. Prahy
393 Koncept řešení změny Z1344/00 Územního plánu sídelního útvaru
+ CD hl.m.Prahy
260 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 4597/4 souvisejícího
s bytovým domem č.p. 3083 v k.ú. Smíchov z vlastnictví hl.m.
Prahy do vlastnictví U KLIM, bytové družstvo, U Klimentky
3083/3, Praha 5
259 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 2489 zastavěného
bytovým domem čp. 1312, v k.ú. Chodov z vlastnictví hl.m. Prahy
do vlastnictví Družstva nájemníků domu Jažlovická 9 a 11 se
sídlem Jažlovická 1313/11, Praha 4
378 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 2519/76 a parc.č.
2519/141, oba k.ú. Dejvice, souvisejících s domem čp. 2378, k.ú.
Dejvice z vlastnictví hl.m. Prahy panu Jiřímu Dlabačovi
347 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 4184/15,38,42,45, k.ú.
Dejvice z vlastnictví hl.m. Prahy vlastníku domu čp. 2428
367 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 2530/38 a 2530/43, k.ú.
Dejvice, související s bytovým domem čp. 2413 z vlastnictví hl.m.
Prahy do vlastnictví Ing. Bohuslava Růny
348 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 2530/37 a 2530/42, v k.ú.
Dejvice, souvisejících s bytovým domem čp. 2412 z vlastnictví
hl.m. Prahy do SJM Ing. Daniela Dvořáka a Dany Dvořákové
427 Návrh na úplatný převod pozemků k.ú. Dejvice, parc.č.
2519/58,143 souvisejících s domem čp. 2387 z vlastnictví hl.m.
Prahy do SJM Bedřicha Žerta a Jiřiny Žertové
251 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 4130/18,19,20
zastavěných bytovými domy a pozemku pro ukládání nádob na
směsný odpad parc.č. 4400/374, vše v k.ú. Modřany z vlastnictví
hl.m. Prahy do vlastnictví Bytového družstva Modřany 3101-3103,
se sídlem Botevova 3103/17, Praha 4 - Modřany
252 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
- převod pozemků parc.č. 356/1,2,3,4,5 v k.ú. Břevnov
Příloha č. 2
- převod pozemků parc.č. 3124/2,16,33 a 2780/397,200 v k.ú.
Stodůlky
Příloha č. 3
- převod pozemků parc.č. 397/45,46,47,646,679 v k.ú. Chodov
Příloha č. 4
- převod pozemků parc.č. 2342/116,117,118,119,120,121 v k.ú.
Stodůlky
Příloha č. 5
- převod pozemků parc.č. 737/3,20 a parc.č.737/1 podle GP jako
737/107 v k.ú. Vysočany
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Příloha č. 6
- převod pozemků parc.č.4359/43,44 a 4400/189,190v k.ú.Modřany
Příloha č. 7
- převod pozemků parc.č. 4359/45,46,47,48,49,50 a 4400/224
v k.ú. Modřany
Příloha č. 8
- převod pozemků parc.č. 1256 v k.ú. Háje
Příloha č. 9
- převod pozemků parc.č. 2903 v k.ú. Stodůlky
Návrh na nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 3424/4 v k.ú. Chodov radní Janeček
darováním, z podílového spoluvlastnictví Ing. Ondřeje Čapka a
RNDr. Věry Maňasové do vlastnictví hl.m. Prahy
+ dodatek – důvodová zpráva
Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemků parc.č. 5928/5, parc.č. radní Janeček
5929/4 a 6, parc.č. 5930/2 v k.ú. Záběhlice z podílového
spoluvlastnictví Tomáše Kuchyňky, Jiřiny Skopcové, Růženy
Kittlerové do vlastnictví hl.m. Prahy
Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemků v k.ú Radotín, parc.č. radní Janeček
1108/158,163, odděleného z pozemku vedeného ve zjednodušené
evidenci parc.č. EN 1113 na základě GP č. 1659-45/2006, ze
spoluvlastnictví Jiřího Záruby (podíl ½) a Josefa Záruby (podíl ½)
do vlastnictví hl.m. Prahy
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Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemků v k.ú. Kyje
z vlastnictví Václava Vrány do vlastnictví hl.m Prahy

radní Janeček

19.

426

Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 242/3
v k.ú. Sobín z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví hl.m.
Prahy

radní Janeček

20.

419

Návrh na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací
v hl.m. Prahy v působnosti SOC MHMP

radní Janeček

21.

411

Aktualizace Koncepce kulturní politiky hl.m. Prahy a Grantové
politiky hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění

radní Richter

21/1.

384

Návrh na schválení grantů hl.m. Prahy vlastníkům památkově
významných staveb a objektů v roce 2007 – II. kolo

radní Richter

22/1.

326A Návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených
+ CD hl.m.Prahou v působnosti člena Rady hl.m. Prahy pro oblast
kultury, památkové péče a volného času

radní Richter

22/2.
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Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Galerie
hl.m. Prahy

radní Richter
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radní Richter
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Návrh na navýšení finančních prostředků na zajištění provozu
Národního památníku hrdinů heydrichiády – místo smíření
Návrh na přerozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu z Ministerstva kultury určené na Program regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón
v roce 2007
Návrh na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl.m.Prahy na
rok 2007 z kapitoly 06 formou účelové dotace městským částem
Návrh na sloučení příspěvkové organizace Ústav dopravního
inženýrství hl.m. Prahy Bolzanova 1615/1, Praha 1-Nové Město
s příspěvkovou organizací Technická správa komunikací hl.m.
Prahy
Návrh na bezúplatný převod majetku – pozemních komunikací,
které tvoří část silničního okruhu v rozsahu staveb 411, 418 a 518
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a
dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4

radní Richter

radní Richter
radní. Šteiner

radní Šteiner

28.

382

29.
30.

Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 6/45 ze radní Štěpánek
dne 26.4.2007 k návrhu na úplatné nabytí pozemků Miličovského
lesa v k.ú. Újezd u Průhonic, Křeslice a Petrovice z podílového
spoluvlastnictví Milady Hrachové, Milady Kovářové, Marie
Ouředníkové, Stanislavy Schusové a Petra Schuse za celkovou cenu
32 679 590,- Kč do vlastnictví hl.m. Prahy
Návrh personálních změn ve výborech ZHMP
předsedové výborů
Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP
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INFORMACI

1.
2.

381
389

3.

422
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436
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Informace o dopravních omezeních na území hl.m. Prahy
Informace o činnosti výboru hospodářské politiky ZHMP za období
od 1.1.2007-31.8.2007
Informace o činnosti výboru dopravy ZHMP za I. pololetí 2007

radní Šteiner
Mgr. Karel Klíma,
předseda výboru
Ing. David Vodrážka
předseda výboru
Informace o činnosti výboru informatiky a veřejné správy ZHMP Ing.Tomáš Homola
v období od 1.1.2007 do 31.8.2007
předseda výboru
Informace o činnosti výboru pro kulturu a volný čas ZHMP
Bc. Ondřej Pecha
předseda výboru
Informace o stavu operačních programů pro Prahu na období 2007- nám. Reedová
2013

