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

                         12.  zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 
                        které se koná dne 27.11.2003 

 
                                       (odsouhlaseno Radou HMP dne 18.11.2003)      

                                    

1. 599 Návrh na navýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2003 o 
účelovou investiční dotaci ze státního rozpočtu z MV ČR určenou 
na rekonstrukci objektu vyššího územně správního celku (VÚSC) – 
jednací síň krajského zastupitelstva 

nám.Paroubek  

2. 658 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. 
Prahy, kap. 1016-rezerva pro MČ, MČ Praha 5 na dokončení 
rekonstrukce budovy č.p. 1093 U Santošky 17 

nám. Paroubek  

3. 659 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace pro MČ Praha – 
Troja z kap. 10 – rezerva na odstraňování povodňových škod 

nám. Paroubek  

4. 651 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 05/07 ze dne 27.2.2003 
k návrhu na uvolnění dotací MČ hl.m. Prahy ve výši 148306 tis. Kč 
k likvidaci následků srpnové povodně z blokovaných prostředků 
v kap.10 

nám. Paroubek  

5. 
 

677 Návrh na navýšení rozpočtu vlastního hl.m.Prahy v roce 2003 o 
přijaté účelové neinvestiční dotace ze SR z MMR ČR o 
nenávratnou finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám 
nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2002 na úhradu nákladů 
spojených s odstraňováním stavby, na Program poskytování dotací 
do povodňových fondů obcí na opravy byt. fondu poškozeného 
povodněmi v roce 2002 a návrh na přesuny v rámci již přijatých 
finančních prostředků 

nám. Paroubek  

6/1. 675 Návrh na navýšení rozpočtu vlastního hl.m.Prahy v roce 2003 o 
účelovou investiční dotaci ze SR ze SFRB určenou na výstavbu 
nájemních bytů v obcích 

nám. Paroubek  

6/2. 676 Návrh na navýšení rozpočtu vlastního hl.m.Prahy v roce 2003 o 
účelovou investiční dotaci ze SR ze SFRB určenou na výstavbu 
nájemních bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 
2002 

nám. Paroubek  

7. 631 Návrh na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy-kap. 02 na investiční dotaci 
městským částem Horní Počernice, Čakovice a Nebušice 

radní Gregar  

8. 630 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace pro MČ Praha - 
Klánovice 

radní Gregar  

9. 673 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 16 na 
investice související s vybudováním sběrného dvora Radotín 

radní Gregar  

10. 660 Volba přísedících Městského soudu v Praze nám. Blažek  
11/1. 645 Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů nám. Blažek  
11/2. 646 Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství 
nám. Blažek  

11/3. 647 Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze vstupného nám. Blažek  
11/4. 648 Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z ubytovací 

kapacity 
nám. Blažek  

11/5. 649 Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za lázeňský 
nebo rekreační pobyt 

nám. Blažek  

11/6. 632 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy o spádových obvodech 
základních škol 

nám. Blažek  

12. 662 Návrh na výmaz podniku Pražské silniční a vodohospodářské 
stavby, s.p. bez likvidace ke dni 30.11.2003 

nám. Blažek  



13. 667 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa 
služeb Městské policie hl.m. Prahy 

nám. Blažek  

14. 666 Návrh na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 04 – Školství, 
mládež a samospráva a rozpisu závazných ukazatelů rozpočtu na 
rok 2003 u škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je HMP, 
na základě výsledků rozpočtového řízení II 

radní Slezák  

15. 598 Návrh na změnu zřizovací listiny Zvláštní školy, Praha 10, 
Vachkova 941 – změna názvu 

radní Slezák  

16. 664 Návrh na úplatný převod rozestavěné stavby ZŠ Flora, Jižní Město 
II, včetně příslušných pozemků tvořících areál vše v k.ú. Kunratice 

radní Slezák  

17. 633 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 418/4 v k.ú. Písnice do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Bürgermeister  

18. 665 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 14 (bytové domy 
s pozemky a garážemi v k.ú. Černý most) 

nám. Bürgermeister  

19/1. 639 Návrh na úplatný převod pozemků v k.ú. Stodůlky z vlastnictví 
hl.m. Prahy do společného jmění manželů M.Novákové a 
M.Nováka 

radní Klega  

19/2. 594 Návrh na úplatný převod pozemků v k.ú. Radlice na výstavbu 
„Nového ústředí ČSOB Group“ společnosti Centrum Radlická a.s. 

radní Klega  

19/3. 637 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 40/21 ze dne 4.4.2002 
k návrhu úplatného převodu pozemků v k.ú. Strašnice 

radní Klega  

19/4. 535 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 40/19 ze dne 4.4.2002 
k návrhu na úplatný převod pozemků v k.ú. Čimice 

radní Klega  

19/5. 640 Návrh na úplatný převod části pozemku v k.ú. Háje z vlastnictví 
hl.m. Prahy do vlastnictví VV Servis – REAL spol. s r.o.  

radní Klega  

19/6. 642 Návrh na úplatný převod části pozemku v k.ú. Kobylisy 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví P.Votoupala 

radní Klega  

19/7. 641 Návrh úplatného převodu id. 8/128 pozemku v k.ú. Košíře 
z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví ostatních 
podílových spoluvlastníků 

radní Klega  

20/1. 643 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku v k.ú. Hlubočepy, ze 
spoluvlastnictví M.Kubíkové a J.Urbanové do vlastnictví hl.m. 
Prahy 

radní Klega  

20/2. 616 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemků v k.ú. Štěrboholy 
(J.Rysová, M.Sadílková, K.Šimon, L.Voňková) 

radní Klega  

20/3. 644 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemků v k.ú. Zličín ze 
spoluvlastnictví Z.Smíškové a D. Schwarzové do vlastnictví hl.m. 
Prahy z důvodu zastavění jejich pozemků stavbou ve vlastnictví 
hl.m. Prahy 

radní Klega  

21/1. 617 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemků v k.ú. Bubeneč, 
Dubeč, Stodůlky, Kyje  (ČR PKVT, s.p. v likvidaci) 

radní Klega  

21/2. 615 Návrh na bezúplatné nabytí  vlastnictví pozemku v k.ú. Stodůlky z 
vlastnictví ČR – Státní veterinární správy do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

21/3. 618 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemku v k.ú. Libeň 
z vlastnictví ČR-Bytový podnik v Praze 8, s.p. v likvidaci do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

21/4. 653 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Braník z vlastnictví 
Pražských pivovarů, a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy  

radní Klega  

21/5. 619 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemků v k.ú. Střešovice, 
z vlastnictví ČR – Sady, lesy a zahradnictví Praha, s.p. v likvidaci 
do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

 
 
 
 



 
 
 

21/6. 620 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemků  v k.ú. Žižkov, 
Vinohrady z vlastnictví ČR- Bytový podnik v Praze 3, s.p. 
v likvidaci do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

21/7. 627 Návrh na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy od 
BLUE ORANGE, a.s.  

radní Klega  

21/8. 609 Návrh na nabytí nemovitostí – pozemků v k.ú. Vinoř pro realizaci 
stavby č. 3145 TV Vinoř, etapa 0004-komunikace SZ 

radní Klega  

22/1. 622 Návrh na prodej zastavěných pozemků v k.ú. Záběhlice 
z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků 
bytů a společných částí domů č.p. 3088 a 3089, Zárybničná,  
Praha 10 

radní Klega  

22/2. 621 Návrh na prodej zastavěného pozemku v k.ú. Záběhlice 
z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků 
bytů a společných částí domu č.p. 3090, Zárybničná, Praha 10 

radní Klega  

22/3. 623 Návrh na prodej pozemku v k.ú. Háje z vlastnictví hl.m. Prahy do 
podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů a společných částí domu 
čp. 551,Plickova, Praha 4 

radní Klega  

22/4. 608 Návrh prodeje pozemků parc.č. 2773/2 a 2774/1 v k.ú. Stodůlky 
z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků 
bytů a společných částí domu čp. 2344 v k.ú. Stodůlky 

radní Klega  

22/5. 624 Návrh na prodej pozemků v k.ú. Hostivař z vlastnictví hl.m. Prahy 
do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů a společných částí 
domu čp. 871, ul. Záveská, Praha 10 

radní Klega  

22/6. 625 Návrh na prodej pozemků  v k.ú. Krč z vlastnictví hl.m. Prahy do 
majetku SBD Nový domov, Maroldova 1449/8, Praha 4 

radní Klega  

22/7. 663 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 11/65 ze dne 30.10.2003 
k návrhu na prodej pozemků v k.ú. Vršovice z vlastnictví hl.m. 
Prahy do vlastnictví LBD Praha 10, Slovinská 10 

radní Klega  

22/8. 626 Návrh na prodej pozemků v k.ú. Háje z vlastnictví hl.m. Prahy do 
podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů a společných částí domů 
č.p. 538 a 539, Mendelova ul. v Praze 4 

radní Klega  

22/9. 654 Návrh na prodej pozemků v k.ú. Chodov z vlastnictví hl.m. Prahy 
do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů a společných částí 
domů čp. 1911,1912 a 1913 k.ú. Chodov 

radní Klega  

22/10. 655 Návrh na prodej pozemků v k.ú. Chodov z vlastnictví hl.m. Prahy 
do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů a společných částí 
domů čp. 2087 a 2088 k.ú. Chodov 

radní Klega  

22/11. 657 Návrh na prodej pozemků v k.ú. Chodov z vlastnictví hl.m. Prahy 
do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů a společných částí 
domů čp. 1942, 1943 a 1944 k.ú. Chodov 

radní Klega  

22/12. 656 Návrh  prodeje pozemků v k.ú. Hostivař z vlastnictví hl.m. Prahy 
do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů a společných částí 
staveb, ulice Vajdova, Praha 10 

radní Klega  

23/1. 635 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 8 (pozemek 
v k.ú. Bohnice), MČ Praha 9 (pozemky v k.ú. Vysočany), MČ 
Praha – Slivenec ( pozemek parc.č. 301 v k.ú. Holyně) 

radní Klega  

 
 
 
 
 



 
23/2. 634 Návrh změny zřizovací listiny Galerie hl.m. Prahy a 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 11 (pozemky v k.ú. 
Chodov a Háje a 6 veřejných plastik) , MČ Praha 4 (pozemek 
parc.č. 2848/680 včetně stavby veřejných WC v k.ú. Záběhlice), 
MČ Praha 5 (pozemky v k.ú. Hlubočepy a Košíře), MČ Praha 5 
(pozemky a objekty v k.ú. Hlubočepy a Motol), MČ Praha 6 
(Ladronka), MČ Praha 16 (objekty a pozemky v k.ú. Radotín – 
bývalé SOU strojírenské), MČ Praha 17 (pozemky v k.ú. Řepy), 
MČ Praha 2 (pozemky v k.ú. Vinohrady, Nové Město, Nusle a 
Vyšehrad), MČ Praha 8 (pozemky v k.ú. Libeň, MČ Praha 8 
(nemovitosti v k.ú. Bohnice, Kobylisy a Karlín), MČ Praha 10 
(pozemky v k.ú. Vršovice) 

radní Klega  

24. 628 Návrh na bezúplatný převod movitého majetku z vlastnictví hl.m. 
Prahy do vlastnictví ČR – Zdravotního ústavu se sídlem v Praze a 
ČR – Hygienická stanice hl.m. Prahy  

radní Halová  

25. 668 Návrh změn Jednacího řádu Zastupitelstva hl.m. Prahy člen ZHMP  
Mgr. Karel Fischer 

zařazeno 
v souladu 
s ust. § 7, 
písm..c) 
zákona č. 
131/2000 
Sb. o 
hl.m. 
Praze 

26. 669 Problematika dodatku k nájemní smlouvě na areál holešovického 
Výstaviště 

člen ZHMP RNDr.Jiří 
Witzany,Ph.D. 

27. 629 Návrh „Koncepce transformace  ÚSP Horní Poustevna“ členka ZHMP 
PhDr.Monika Janíková 

28. 671 Návrh změn systému zadávání veřejných zakázek v působnosti 
města 

členka ZHMP  
Markéta Reedová 

29. ÚST Návrh  personální změny ve výboru ZHMP předsedové výborů  
30.   Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP                             

 

 

 

 

K    I N F O R M A C I 
1. 650 Informace o dopravních omezeních na území hl.m. Prahy radní Šteiner  

2. 611 Informace o uložených volných finančních rozpočtových 
prostředcích HMP k 31.10.2003 

nám. Paroubek  

3. 610 Informativní zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
ZHMP za III. čtvrtletí 2003 

primátor hl.m. Prahy  
 

4. 638 Informace o činnosti výboru hospodářské politiky ZHMP za I. 
pololetí 2003 

předseda výboru  
JUDr.Nigrini,Ph.D. 

 

5. 607 Informace o činnosti výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP za I. 
pololetí 2003  

předsedkyně výboru 
Ing.Kousalíková 

 

6. 674 Aktualizace dluhové služby nám. Paroubek   

 
 


