UPRAVENÝ
NÁVRH

PROGRAMU JEDNÁNÍ

24. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy,
které se koná dne 19.2.2009
______________________________________________________________
(odsouhlaseno Radou HMP dne 17.2.2009)
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Návrh úpravy v rámci schváleného rozpočtu vlastního hlavního
města Prahy na rok 2009
Návrh na financování projektů specifické protidrogové prevence
"Zdravé město Praha 2009"
Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu HMP
Městské části Praha 11
Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 418/1 o výměře 618 m2
v k.ú. Radlice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví předkladatele
nejvhodnějšího návrhu předloženého v rámci výběrového řízení
panu Ing. Milanu Vychytovi, CSc.
Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 2131/327 o výměře 1529
m2 v k.ú. Stodůlky z vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví
společnosti NAXON s.r.o.
Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 162/4 o výměře 164
m2 v kat. území Chodov z vlastnictví hlavního města Prahy do
vlastnictví Sabiny Feixové
Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 2922/90
k.ú. Žižkov o výměře 112 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do
vlastnictví společnosti PREdistribuce, a.s.
Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 973/2 k.ú.
Vysočany o výměře 2 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového
spoluvlastnictví Ing. Emila Steinbauera a Ing.arch. Jana Abta
Návrh na uvolnění dotací z rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2009 v kap.
01,02 a 08 pro MČ hl.m. Prahy
Návrh na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví
AMADA Praha s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy
Návrh na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví
OCTARIS, a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy
Návrh na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví
IPB Real, a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy
Návrh na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví
Centrum Praha Jih-Chodov s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy
Návrh na schválení revokace usnesení ZHMP č. 19/28 ze dne
18.9.2008, k návrhu na schválení úplatného převodu části pozemku
parc.č. 369 o výměře 280 m2 v kat. území Kamýk z vlastnictví hl.
m. Prahy do SJM Bohumila Kludského a Josefy Kludské
Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 21/21 ze dne 27.11.2008 k
návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc. č. 4921/1 o
výměře 446 m2 v k.ú. Smíchov z vlastnictví hl.m. Prahy do
vlastnictví spol. EKOPROJEKT Praha a.s.
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Návrh směny pozemků parc. č. 1698/2 o výměře 237 m2, parc.č. nám. Klega
1699/4 o výměře 79 m2, parc.č. 1701/3 o výměře 5 m2, parc.č.
1714/2 o výměře 11 m2, parc.č. 2133/8 o výměře 1095 m2 v k.ú
Bubeneč
ve vlastnictví
VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU
VODOHOSPODÁŘSKÉHO T.G. MASARYKA, VEŘEJNÉ
VÝZKUMNÉ INSTITUCE , se sídlem ul. Podbabská 2582/30,
16000 Praha 6, IČ 00020711 za pozemek parc. č. 4158 o výměře
1168 m2 v k.ú. Dejvice ve vlastnictví hl. m. Prahy
Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně nám. Klega
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 1 (k.ú. Nové Město č.p. 685, 966 s pozemky,
k.ú. Staré Město č.p. 631s pozemky a nebytové
prostory č.p.1006 včetně spoluvlastnických podílů)
- MČ Praha 6 a Praha 9 (pozemky pod komunikacemi v k.ú. Liboc
a Libeň)
- MČ Praha 10 (pozemek v k.ú. Malešice – komunikace)
Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně nám. Klega
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 1 (nemovitosti v k.ú. Nové Město č.p. 639 V Jámě 12)
- MČ Praha 3 (pozemky v k.ú. Žižkov-zeleň)
- MČ Praha 10 (pozemky v k.ú. Vršovice – komunikace)
- MČ Praha 10 (pozemky v k.ú. Strašnice-areál ZŠ a přístupy k
domům)
- MČ Praha 10 (pozemky v k.ú. Strašnice-zeleň)
- MČ Praha 11 (pozemky v k.ú. Chodov – zeleň v zástavbě)
Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici Bulovka, Praha 8,
Budínova 2
Návrh na změnu zřizovací listiny Vyšší odborné školy sociálně
právní, Praha 10, Jasmínová 3166/37a
Návrh na přidělení grantů v celoměstských programech podpory
vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2009
Návrh na převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu hl. m.Prahy
na rok 2008 do rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2009 na projekty v
rámci JPD 3
Návrh na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s postupem
realizace projektů financovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost
Návrh na zapojení prostředků MHMP do rozpočtu FEU MHMP
Operační program Praha - Konkurenceschopnost
Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemků parc. č. 3715/2 o
výměře 3 207 m2 - park ostatní plocha, parc. č. 3718 o výměře 255
m2 - zahrada ostatní plocha, parc.č. 3719/7 o výměře 45 m2 zastavěná plocha nádvoří a parc. č. 3719/9 o výměře 14 m2 - orná
půda, ostatní plocha, k.ú. Smíchov, z vlastnictví ČR - Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště v
hlavním městě Praze, do vlastnictví hl.m. Prahy za účelem scelení
areálu Palata - domov pro zrakově postižené
Návrh na schválení vypořádání práva stavby formou úplatného
převodu vlastnictví pozemků parc. č. 2557/76 o výměře 106 m2,
pod stavbou rodinného domu a parc. č. 2557/75 o výměře 274 m2
plochy funkčně příslušné, zahrady, oba v k.ú. Břevnov do
spoluvlastnictví Naděždy Šolcové a Ing. Emanuela Kupčíka
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Návrh na úplatný převod pozemku kat.území Černý Most, parc.č. radní Janeček
232/72 (341 m2) z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví a.s.
NEXUS
Návrh na úplatný převod pozemků kat.území Dejvice, parc.č. radní Janeček
2519/57 a 2519/157 vlastníkům domu čp. 2389 kat.území Dejvice
Návrh úplatného převodu pozemků z vlastnictví hl.m. Prahy do radní Janeček
vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy
družstevní bytové výstavby platné do roku 1991
Příloha č .1
k návrhu na úplatný převod částí pozemků parc. č. 1740/1 (557 m2)
a 1744/1 (1356 m2) souvisejících s bytovými domy č.p. 1039 až
1044, oddělených geometrickým plánem a nově označených jako
parc. č. 1740/3 (79 m2), 1744/1 (344 m2), 1744/4 (618 m2),
1744/6 (208 m2), 1744/7 (104 m2), 1744/8 (4 m2) a 1744/9 (65 m2)
vše v k.ú. Košíře z vlastnictví hl. m. Prahy do podílového
spoluvlastnictví vlastníků bytů a garáží uvedených na LV č. 3549,
3560 a 3507 a vlastníkům garáží uvedeným na LV č. 3749 a 3750
pro k.ú. Košíře
Návrh na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl.m.Prahy na
rok 2009 z kapitoly 09 - KULTURA formou účelové dotace
městským částem
Návrh na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na
rok 2009
Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Pražská
informační služba
Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa
pražských hřbitovů z důvodu aktualizace svěřeného majetku
Návrh na uvolnění finančních prostředků z kapitoly 01 - rozvoj
obce formou účelové investiční dotace MČ Praha - Slivenec
Návrh na úplatné nabytí pozemků parc. č. 278/1, parc. č. 276/2 v
k.ú. Hrdlořezy ze spoluvlastnictví Zdeňky Slunečkové a Drahuše
Bílkové do vlastnictví hlavního města Prahy
Návrh na úplatné nabytí nemovitostí - pozemku č. parc. 2241/22 a
části pozemku č. parc. 781, vše v k.ú. Střešovice - pro realizaci
stavby č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (část B - hloubený tunel)
do vlastnictví hl. m. Prahy
Návrh na vydání Opatření obecné povahy č. 4/2009
Petice „Za zachování azylového domu občanského sdružení
Společnou cestou ve stávajícím objektu Donovalská 1862,
Praha 11“
Návrh personálních změn ve výborech ZHMP
Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP
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Informace o významných dopravních omezeních na hlavních
komunikacích v Praze
Informativní zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení
Zastupitelstva hl.m. Prahy
Informace o zaslání Žádosti o státní účelovou dotaci MV na
"Krajský program prevence kriminality hl. m. Prahy na rok 2009"
Informace o výsledku mimořádné kontroly vybraných úseků
hospodaření s majetkem hl. m. Prahy se zaměřením na postup hl. m.
Prahy při ukládání komunálního a zeleného odpadu na pozemcích
soukromých vlastníků v k.ú. Dolní Měcholupy, včetně úplatného
nabytí pozemků

radní Šteiner
primátor hl.m. Prahy
nám. Blažek
předseda kontrolního
výboru ZHMP JUDr.
Hoffman

