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                       U P R A V E N Ý 
 

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

               11.  zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

                                které se koná dne 29.11.2007 

____________________________________________________________ 
                                   (odsouhlaseno Radou HMP dne 27.11.2007) 

 

 

1.  Prezentace vítězného návrhu projektu Národní knihovny od 
britského ateliéru Future Systems Jana Kaplického 

 

2. 453 Konečný návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 
2008, dotačních vztahů k městským částem hlavního města Prahy 
na rok 2008 a rozpočtového výhledu do r. 2013 

primátor hl.m. Prahy 

3. 457 Návrh na změnu části půjčky poskytnuté MČ Praha - Dolní 
Počernice na akci JPD 2 - "Rek.kultur.centr.Dol.Počer. a P 14" na 
dotaci z rozpočtu hlavního města Prahy 

primátor hl.m. Prahy 

4. 304 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 městským částem 

primátor hl.m. Prahy 

5. 501 Návrh úpravy rozpočtu v kapitole 06 primátor hl.m. Prahy 
6. 416 Návrh na změnu účelu investiční dotace poskytnuté z rozpočtu 

hl.m. Prahy MČ Praha 10 na základě usnesení ZHMP č. 5/37 ze dne 
22.3.2007 

primátor hl.m. Prahy 

7. 467 Návrh na změnu účelu a charakteru účelových finančních 
prostředků poskytnutých z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2006 MČ 
Praha 12 

primátor hl.m. Prahy 

8. 430 Návrh na poskytnutí neinvestičního transferu obecně prospěšné 
společnosti PRAHA OLYMPIJSKÁ o.p.s. 

primátor hl.m. Prahy 

9. 431 Návrh na stanovení paušální hodinové částky pro poskytování 
náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 
neuvolněného člena Zastupitelstva hl.m. Prahy 

primátor hl.m. Prahy 

10. 320 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství 
+ CD 

nám. Blažek 

11. 368 úplatné nabytí poz. celkem 24 671 m2 od ČR 
 
Návrh na úplatné nabytí vlastnictví k pozemkům v k.ú. Hostivař, 
Řepy, Vokovice a Vinoř z vlastnictví ČR s právem hospodaření 
s majetkem státu pro Státní statek hl.m. Prahy „v likvidaci“ do 
vlastnictví hl.m. Prahy  

nám. Blažek 

11/1. 543 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace Městské části Praha - 
Kunratice 

nám. Blažek 

11/2. 509 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace Městské části  Praha 
11 a Městské části Praha - Klánovice 

nám. Blažek 
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12. 442 rozdělení poz. 1196 m2 HMP a Staveb silnic a železnic, zřízení 
věc.břemene a bezúpl.nabytí garáží od Staveb silnic a železnic, a.s.  
 
Návrh na reálné rozdělení pozemku parc.č. 1359/1 o výměře 1196 
m2 v k.ú. Michle v podílovém spoluvlastnictví 7/8 hl.m. Prahy a 
1/8 Staveb silnic a železnic a.s., zřízení věcného břemene chůze a 
jízdy přes pozemek parc.č. 1359/1 a bezúplatného nabytí dvou 
garáží z vlastnictví  Stavby  silnic  a  železnic a.s. do vlastnictví 
hl.m. Prahy 

nám. Klega 

13. 523 úplatné nabytí 6/48 částí poz. celk. 9701 m2 –scelení majetku 
 
Návrh na využití předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům 
pozemku parc.č. 1631/1 v k.ú. Hloubětín z vlastnictví Marie 
Velingerové (podíl 3/48) a Petra Vichra (podíl 3/48) do vlastnictví 
hl.m. Prahy 

nám. Klega 

14/1. 517 směna poz. HMP celk. 2420 m2 – fyz.os.1605 m2 + úpl.převod 
poz.celk. 1381 m2 
 
Návrh směny pozemků parc. č. 2014/265 o výměře 154 m2, parc.  
č. 2014/266 o výměře 117 m2, parc. č. 2014/267 o výměře 497 m2 
a  parc. č. 2014/270 o výměře 837 m2, v k.ú. Chodov, ve vlastnictví 
Martina Hejtmánka, bytem Proutěná 377/16, 149 00 Praha 11 za 
pozemek 2014/371  o výměře  2420 m2, v k.ú. Chodov, ve 
vlastnictví hl.m. Prahy a s úplatným převodem vlastnictví pozemků 
parc. č. 2014/426 o výměře 326 m2 a parc. č. 2014/427 o výměře 
1055 m2 v k.ú. Chodov z vlastnictví hlavního města Prahy do 
vlastnictví Martina Hejtmánka, bytem Proutěná 377/16, Praha 11 

nám. Klega 

14/2. 256 úplatný převod pozemku 5 704 m2 ⇒ ČR MZV – zabezpečení 
parkování 
 
Návrh na úplatný převod části pozemku parc. č. 742 v k. ú. 
Hradčany o výměře 5704 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do 
vlastnictví České republiky - Ministerstva zahraničních věcí ČR 

nám. Klega 

14/3. 487 úplatný převod objektu a poz. 1924 m2 ⇒ a.s. 
 
Návrh  na  úplatný  převod  objektu  bez  č.p. a  pozemku parc.  
č. 3835/29 o výměře 1924 m2 v k.ú. Modřany společnosti 
LOGISTIK REAL, a.s. 

nám. Klega 

14/4. 494 úplatný převod části poz. 523 m2 ⇒ spol.s r.o. 
 
Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 417/2, 
nově označené jako pozemek parc.č. 417/8 o výměře 523 m2 v k.ú. 
Holešovice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti 
ONYX company, s.r.o. 

nám. Klega 

14/5. 493 úplatný převod části poz. 188 m2 ⇒ fyz.osobě 
 
Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 1353/1 o výměře 
188 m2 v k.ú. Troja z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví p.Jana 
Marouška 

nám. Klega 

14/6. 009 úplatný převod poz.  179 m2 ⇒ spol. a.s. 
 
Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 41973 o 
výměře 74 m2 a pozemku parc.č. 4197/4 o výměře 105 m2 v k.ú. 
Smíchov z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti BOOM 
TOWN, a.s. 

nám. Klega 
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14/7. 254 úplatný převod poz. 132 m2 ⇒ s.r.o. 
 
Návrh úplatného převodu pozemku parc. č. 1072/187 o výměře 132 
m2 v k.ú. Hloubětín z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
společnosti Bydlení Hloubětín s.r.o. 

nám. Klega 

14/8. 264 úplatný převod části poz. 131 m2 ⇒ fyz.osobě 
 
Návrh na úplatný převod části pozemku parc. č. 3150 v k.ú. Krč o 
výměře 131 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví pana 
Vladimíra Másilka 

nám. Klega 

14/9. 479 úplatný převod poz. 75m2⇒  fyz.osobě 
 
Návrh na úplatný převod vlastnictví pozemku parc.č. 107/22 o 
výměře 75 m2 v k.ú. Vokovice z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví Ing. Dušana Falgeho, bytem Praha 6, Nad Jenerálkou 
524/14  

nám. Klega 

14/10. 521 úplatný převod pozemku 44 m2 ⇒ s.r.o. vjezd do areálu 
 
Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 2581/15 o výměře 44 
m2, k.ú. Hostivař z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví CTY 
PRŮMYSLOVÁ, s.r.o. se sídlem Praha 10, Hostivař, Průmyslová 
1472/11   

nám. Klega 

14/11. 346 úplatný převod části poz. 31 m2 ⇒ fyz.osobě 
 
Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 502 v k.ú. Záběhlice 
o výměře 31 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví p. Jiřiny 
Jungmannové 

nám. Klega 

14/12. 495 úplatný převod poz. 27 m2 ⇒ spol.s r.o. 
 
Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 62/5 o 
výměře 27 m2 v k.ú. Bubeneč z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví společnosti P+S+P, spol. s r.o. 

nám. Klega 

14/13. 522 úplatný převod pozemku 21 m2 ⇒ fyz. osobě – garáž 
 
Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 1475/235 o výměře 21 
m2, k.ú. Košíře z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví Ing. 
Stanislava Potužníka, bytem Sobotecká 2360/5, Praha 10 

nám. Klega 

14/14. 335 úplatný převod části poz. 16 m2⇒ fyz.osobám 
 
Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 3212 v k.ú. Michle 
o výměře 16 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového 
spoluvlastnictví manželů Gabriely a Vladimíra Ševčíkových   

nám. Klega 

14/15. 497 úplatný převod části poz. 1 m2 ⇒ fyz.osobám 
 
Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 1010 
o výměře 1 m2 v k.ú. Hodkovičky z vlastnictví hl.m. Prahy do 
společného jmění manželů Josefa Cháry a Marie Chárové 

nám. Klega 

14/16. 496 úplatný převod části poz. 1 m2 ⇒ fyz.osobám 
 
Návrh na schválení  úplatného  převodu  části  pozemku  parc.  
č. 1666/1 o výměře 1 m2 k.ú. Kamýk z vlastnictví hl.m. Prahy do 
podílového spoluvlastnictví Ing. Václava Matějčka, id ¼, do SJM 
Václava Matějčka a Zdenky Matějčkové, id. 2/4 a do podílového 
spoluvlastnictví Zdeňka Matějčka, id. 1/4  

nám. Klega 
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15/1. 262 úplatné nabytí poz. celk. 403 m2 – TV Horní Počernice 
 
Návrh  na  úplatné  nabytí  pozemků  v  k.ú.  Horní Počernice  parc.  
č. 3505/5 o výměře 158 m2, parc. č. 3506/4 o výměře 230 m2 a 
parc. č. 3507/2 o výměře 15 m2 do vlastnictví hl.m. Prahy pro 
stavbu č. 3295 "TV Horní Počernice, etapa 0013 - Komunikace 
Božanovská" 

nám. Klega 

15/2. 004 úplatné nabytí poz. celk. 467 m2 – stavba TV Malá Ohrada 
 
Návrh na úplatné nabytí pozemků parc. č. 2623/3 o výměře 443 m2 
a parc. č. 2623/6 o výměře 24 m2 v k.ú. Stodůlky vč. trvalého 
porostu z vlastnictví Jaroslavy Kořínkové do vlastnictví hl.m. Prahy 
pro účel realizace stavby č. 8588 TV Malá Ohrada, etapa 0002 
Východní část 

nám. Klega 

15/3. 343 úplatné nabytí poz. 137 m2 – stavba TV Zbuzanská 
 
Návrh na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 985/12 k.ú. Ruzyně 
o výměře 137 m2 z vlastnictví Berezněvové Alexandry, 
Lichtenbergové Jaroslavy, Měšťana Michaela, Měšťanové Alenky a 
Ing. Topiče Jiřího do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby  
č. 0117 TV Zbuzanská 

nám. Klega 

15/4. 
 
 

362 úplatné nabytí poz. 320 m2 – stavba TV Zbuzanská 
 
Návrh na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 999/2 k.ú. Ruzyně o 
výměře 320 m2 z podílového spoluvlastnictví Havlové Heleny, 
MUDr. Poštové Miluše, MVDr. Rákose Jiřího a Rákose Stanislava 
do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č. 0117 TV 
Zbuzanská 

nám. Klega 

16/1. 491 bezúplatné nabytí vodohosp.díla od Skanska 
 
Návrh na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví 
Skanska Program Domov, s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Klega 

16/2. 
 
 

520 bezúplatné nabytí pozemku 147 m2 od ČR – podél komunikace 
 
Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 1018/28 o 
výměře 147 m2 v k.ú. Čimice z vlastnictví České republiky, právo 
hospodaření s majetkem státu: Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, do vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Klega 

17/1. 440 směna části pozemku 159 m2 a  poz.207 m2 -ČR,Stát.tech.knih. 
 
Návrh směny části pozemků parc.č. 591/1 a 591/2 v k.ú. Dejvice ve 
vlastnictví ČR – Státní technická knihovna za části pozemků parc.č. 
591/3, 681/7 a 4280/1 v k.ú. Dejvice ve vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Klega 

17/2. 446 směna části poz. 148 m2-za 171 m2 fyz.osoby 
 
Návrh směny části pozemku parc.č. 1067/1 o výměře 171 m2, v k.ú. 
Hlubočepy, ve spoluvlastnictví Věry Dolistové a Antonína Dufka, 
oba bytem V Klukovicích 321, Praha 5 a Vlastimila Dolisty, bytem 
K Zabrkům 111, Praha 5, za pozemek parc.č. 1101/2 o výměře 148 
m2, v k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Klega 

17/3. 447 směna části poz. 155 m2-za 62 m2 fyz.osoba 
 
Návrh směny části pozemku parc.č. 1237 o výměře 62 m2 v k.ú. 
Chodov ve vlastnictví p.Ludmily Rabasové, bytem Hejplíkova 823, 
Praha 4 za pozemek parc.č. 1227 o výměře 155 m2 v k.ú. Chodov 
ve vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Klega 
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18/1. 214 úplatné nabytí poz. celk. 527 m2 – stavba TV Radotín 
 
Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 20/68 ze 
dne 16.9.2004 o úplatném nabytí pozemků parc. č.1517/22, 1528/2 
a 1528/4  v k.ú. Radotín do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci 
stavby č. 3082 TV Radotín, etapa 0004 - Na Rymáni 

nám. Klega 

18/2. 253 úplatné nabytí poz. 495 m2 – stavba ČOV Svépravice 
 
Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 35/37 ze 
dne 23.2.2006 - úplatné nabytí pozemku v k.ú. Horní Počernice 
parc. č. 4380/7 do vlastnictví hl.m. Prahy v souvislosti s realizací 
stavby č. 0083 "Horní Počernice - ČOV Svépravice" 

nám. Klega 

18/3. 353 úplatné nabytí poz. 156 m2 – stavba TV Kolovraty 
 
Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 35/39 ze 
dne 23.2.2006 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 885/4 
k.ú. Kolovraty do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby  
č. 0161 TV Kolovraty, etapa 0001 - Kolovraty jihozápad 

nám. Klega 

18/4. 352 úplatné nabytí poz. 213 m2 -  stavba TV Kolovraty 
 
Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 35/40 ze 
dne 23.2.2006 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 887/9 v 
k.ú.  Kolovraty  do vlastnictví  hl.m. Prahy  pro  realizaci  stavby  
č. 0161 TV Kolovraty, etapa 0001 - Kolovraty jihozápad 

nám. Klega 

18/5. 354 úplatné nabytí poz. 26 m2 – stavba TV Kolovraty 
 
Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 3/7 ze dne 
25.1.2007 k návrhu na zrušení usnesení ZHMP č. 35/38 ze dne 
23.2.2006 a k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc.č. 887/1 
k.ú. Kolovraty do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č. 
0161 TV Kolovraty, etapa 0001 - Kolovraty jihozápad 

nám. Klega 

19. 
 
 

503 -  svěření pozemku 163 m2 MČ Praha 1- majetkové sjednocení   
   sport. areálu u ul.Kozí 
- svěření pozemku 13 m2 MČ Praha 4 - vypořádání s fyz. osobami 
- svěření pozemku.celk. 3625 m2 MČ Praha 17 -  zast.byt.domy 
 
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   1 (pozemek parc.č. 903/1 v k.ú. Staré Město) 
- MČ Praha   4 (pozemek parc.č. 2893 v k.ú. Braník) 
- MČ Praha 17 (zastavěné pozemky v k.ú. Řepy bytovými domy) 

nám. Klega 

20. 
 
 

504 - odejmutí 3 pozemků 130 m2 MČ Praha 10 – části komunikací  
-  odejmutí  MČ Praha 18 – kanalizační  a vodovodní řady a  
   přípojky ⇒ PVS ,a.s.  
 
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 10 (pozemky v k.ú. Strašnice) 
- MČ Praha 18 (vodohospodářské stavby v k.ú. Letňany) 

nám. Klega 

21/1. 358 Návrh na úpravu běžných výdajů v kap. 04 - Školství, mládež a 
samospráva na úpravu neinvestičního příspěvku organizací 
zřízených hlavním městem Prahou 

nám. Kousalíková 
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21/2. 461 Návrh na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0465 - Školství, 
mládež a samospráva u předškolních zařízení, škol a školských 
zařízení, jejichž zřizovatelem jsou městské části hlavního města 
Prahy  a na poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu 
hlavního města Prahy městským částem  v roce 2007 

nám. Kousalíková 

22. 435 bezúplatné nabytí poz. celk. 32794 m2 + budova školy Jahodová 
 
Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví souboru budov školy v ulici 
Jahodová č.p. 2800, na pozemcích parc.č. 2078/199, 2078/167, 
2078/168, 2078/198, 2078/166 a pozemků parc.č. 2078/199, 
2078/167, 2078/168, 2078/198, 2078/166, 2078/229, 2078/323, 
2078/394, vše v k.ú. Záběhlice, z vlastnictví ČR - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště v 
hlavním městě Praze, do vlastnictví hlavního města Prahy 

nám. Kousalíková 

23/1. 306 Návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací 
v působnosti SMT MHMP zřizovaných hl.m. Prahou 

nám. Kousalíková 

23/2. 373 Návrh změny zřizovací listiny Vyšší odborné školy sociálně právní, 
Praha 10, Jahodová 2800 

nám. Kousalíková 

23/3. 409 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední 
škola slaboproudé elektrotechniky, se sídlem Praha 9 - Vysočany, 
Novovysočanská 48/280 

nám. Kousalíková 

24. 395 Návrh zadání Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy (ZUR hl.m. 
Prahy) 

radní Langmajer 

25. 163 Návrh zadání změn 07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. 
Prahy 
+ CD 

radní Langmajer 

26. 463 Návrh na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací hl.m. 
Prahy v působnosti odboru SOC MHMP 

radní Janeček 

26/1. 492 Návrh na poskytnutí účelových dotací městským částem hlavního 
města Prahy z kap. 05 

radní Janeček 

27/1. 476 úplatné  nabytí poz. 1 033 m2  -  veřejné parkoviště 
 
Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemků parc. č. 207/12 o 
výměře 25 m2 a parc. č. 207/14 o výměře 1008 m2 v k.ú. Chodov z 
vlastnictví Jednoty, smíšeného družstva Praha - západ, Malešická 
2470/16a, Praha 3 - Žižkov, do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Janeček 

27/2. 207 úplatné nabytí poz. 102 m2 od fyz.osob - stavba TV Lipence 
 
Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 204/7 v k.ú. Lipence 
z podílového spoluvlastnictví Jiřího Rulíka bytem Chovatelská 306, 
Lipence,155 31, Praha 511 a Hany Schwarzové bytem Jílovišťská 
176, Lipence, 155 31, Praha 511, do vlastnictví hl.m. Prahy pro 
realizaci stavby č.0113 „TV Lipence“, etapa 0006– Komunikace III 

radní Janeček 

27/3. 514 úplatné nabytí 14  pozemků celk. 3 574 m2 od fyz. osoby – 
zeleň,komunikace, retenční nádrž Ořech 
 
Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemků v k.ú. Stodůlky a k.ú. 
Řeporyje z vlastnictví Františka Trunečka do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Janeček 

27/4. 515 úplatné nabytí pozemku  110 m2 od fyz.osoby – místní komunikace 
 
Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc. č. 3163/3 v k.ú. 
Újezd nad Lesy z vlastnictví Květuše Svobodové do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

radní Janeček 

28/1. 451 úplatný převod poz.  395 m2 ⇒ fyz.osobám 
 
Návrh na úplatný převod pozemku k.ú. Dejvice, parc.č. 2530/36 o 
výměře 395 m2,  sousedícího  s domem  čp.  2411,  z  vlastnictví  
hl.m. Prahy do SJM Jiřího Šlapety a Marie Šlapetové 

radní Janeček 
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28/2. 386 úplatný převod poz. celk.61 m2 ⇒ bytové družstvo 
 
Návrh na úplatný převod zastavěných pozemků parc. č. 1312/25 o 
výměře 22 m2 a parc. č. 1312/27 o výměře 39 m2 v kat. území 
Troja z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Bytového družstva 
DVOJDOMÍ 5II a 5I2, se sídlem Svídnická 511, 512, Praha 8 

radní Janeček 

28/3. 401 úplatný převod poz. celk. 614 m2 ⇒ fyz. osoba , vlastník RD 
 
Návrh na schválení vypořádání práva stavby formou úplatného 
převodu vlastnictví pozemků č. parc. 2557/77 o výměře 128 m2, 
pod stavbou rodinného domu  a č. parc. 2557/26 o výměře 486 m2 
plochy funkčně příslušné, oba v k.ú. Břevnov do SJM manželů 
Dajčlových, bytem Praha 6, Slezanů 1072/2 

radní Janeček 

28/4. 355 úplatné převody poz.- majitelům družst.byt.výst. 

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. 958/3 o výměře 570 m2, parc.č. 958/4                      
o výměře 15 m2, parc.č. 958/5 o výměře 12 m2 v k.ú. Hlubočepy – 
do podílového spoluvlastnictví vlastníků hromadných garáží  
 
Příloha č. 2 
- převod pozemků parc.č. 2342/334,346,350,354,360 o celkové   
výměře 581 m2 zastavěná plocha a pozemků souvisejících parc. 
č. 2342/368 až 370, 2342/372,373,375,376,567 o celkové výměře 
406 m2 vše v k.ú. Stodůlky – do podílového spoluvlastnictví 
vlastníků budov na pozemcích situovaných 
 
Příloha č. 3 
- převod pozemků parc.č. 914/1,915,924/7 a části pozemků parc.č. 
914/3 a 918/1 nově označené jako parc.č. 918/3 o celkové výměře 
722 m2 zastavěná plocha a pozemků souvisejících parc.č. 914/2 
924/11, 933/2 až 6 a 924/12 o celkové výměře 593 m2 vše v k.ú. 
Žižkov -  do vlastnictví  Bytového družstva Sousedství 
 
Příloha č. 4 
- převod pozemků parc.č. 1293/217, 218 a 219 o celkové výměře 
811 m2 zastavěná plocha a pozemků souvisejících parc.č. 
1293/834, 2073 až 2077, 2084 a 2085 o celkové výměře 271 m2 
vše v k.ú. Řepy – do podílového spoluvlastnictví vlastníků budov 
na pozemcích situovaných 
 
Příloha č. 5 
- převod pozemků parc.č. 1293/528, 529 a 530 o celkové výměře 
720 m2 zastavěná plocha vše v k.ú. Řepy – do podílového 
spoluvlastnictví vlastníků budov na pozemcích situovaných  
 
Příloha č. 6 

 - převod pozemků parc.č. 1293/531, 532 o celkové výměře 538 m2 
zastavěná plocha a pozemků souvisejících parc.č. 1974 a 1975 o 
celkové výměře 575 m2 vše v k.ú. Řepy – do podílového 
spoluvlastnictví vlastníků budov na pozemcích situovaných 
 
 
 
 
 

radní Janeček 
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Příloha č. 7 
- převod zastavěných pozemků parc.č. 852/29 o výměře 295 m2, 
parc.č. 852/30 o výměře 289 m2 a parc.č. 852/31 o výměře 292 m2 
vše v k.ú. Hodkovičky – do podílového spoluvlastnictví vlastníků 
bytů a společných částí domů č.p. 479 - 481, ulice Pod Lysinami, 
Praha 4 
 
Příloha č. 8 
- převod pozemků  k.ú. Stodůlky, parc.č. 2780/12 o výměře 29 m2, 
2780/13 o výměře 106 m2, 2780/14 o výměře 180 m2, 2780/15 o 
výměře 229 m2, 2780/16 o výměře 284 m2 a 2780/190 o výměře 
716 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy vlastníkům domů čp. 2476 až 
2481 k.ú. Stodůlky 
 
Příloha č. 9 
- převod zastavěných pozemků parc.č. 970/2 o výměře 344 m2, 
parc. č. 970/4 o výměře 253 m2, parc. č. 971/4 o výměře 608 m2 a 
parc. č. 970/5 o výměře 10 m2 a pozemků souvisejících parc. č. 
971/13 o výměře 411 m2, parc. č. 971/14 o výměře 133 m2, parc. 
č. 970/3 o výměře 440 m2, parc. č. 640/103 o výměře 355 m2, 
parc. č. 970/6 o výměře 433 m2 a parc. č. 971/15 o výměře 44 m2 
vše v kat. území Hlubočepy z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
Bytového družstva Devon, se sídlem Devonská 3, Praha 5 

29. 392 Návrh na navýšení účelové dotace – grantu Pražské komorní 
filharmonii, o.p.s. 

radní  Richter 

29/1. 499 Návrh na navýšení účelové dotace - grantu občanskému sdružení 
Divadlo AHA!  na projekt Gong dětem 

radní  Richter 

30. 465 úplatné nabytí poz.6795 m2 od Skanska, stavba – propojení V.a 
M.Chuchle 
 
Návrh úplatného nabytí pozemků parc.č. 106,107 a 108/4, všechny 
v k.ú. Malá Chuchle, z vlastnictví společnosti Skanska DS a.s. do 
vlastnictví hl.m. Prahy pro účel majetkoprávního vypořádání stavby 
„Propojení V.a M. Chuchle, 2. stavba“ 

radní Šteiner 

31. 417 Návrh na poskytnutí investičního transferu MČ Praha 4 a MČ Praha 
- Klánovice na technické přílohy k žádostem do OPŽP 

radní Štěpánek 

32. 456 Navýšení účelové neinvestiční dotace pro MČ Praha 12, MČ Praha 
16, MČ Praha 20 na provozování sběrného dvora 

radní Štěpánek 

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

 
K    I N F O R M A C I 
 
1. 460 Informace o dopravních omezeních na území hl.m. Prahy radní Šteiner 
2. 472 Informativní zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 

Zastupitelstva hl.m. Prahy 
primátor hl.m. Prahy 

3. 408 Informace o použití prostředků na realizaci III. kola grantů 
„PREVENCE KRIMINALITY 2007“ 

nám. Blažek 

4. 468 Informace o přidělení grantů v oblasti životního prostředí v roce 
2007 – 2. část 

radní Štěpánek 

5. 455 Informace o činnosti Výboru evropských fondů ZHMP za rok 2007 JUDr.Tomáš Vavřinec 
předseda výboru 

6. 452 Informace o činnosti Výboru bytové politiky ZHMP za I. pololetí 
2007 

Bohumil Zoufalík 
předseda výboru 

7. 482 Informace o činnosti Výboru pro ochranu památek a cestovního 
ruchu  ZHMP 

Ing.František Stádník 
předseda výboru 



 9 

 


