
                       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 
 

           26.  zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

                            které se koná dne 23. 4. 2009 

_______________________________________________________________ 
                          (odsouhlaseno Radou HMP dne 21.4.2009) 

 
1/1. 447 Návrh na uvolnění rezervy pro městské části hlavního města Prahy 

vytvořené v kap. 1016 rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2009 
primátor hl.m. Prahy  

1/2. 336 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat 
výherní hrací přístroje 

nám. Blažek  

2/1. 367 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut 
hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů 

nám. Blažek  

2/2. 398 Návrh na  poskytnutí účelové neinvestiční dotace městským částem 
z grantů „Prevence kriminality 2009“ 

nám. Blažek  

3. 393 K volbě přísedících Městského soudu v Praze 
 

nám. Blažek  

4/1. 306 Návrh na schválení úplatného převodu vlastnictví pozemků parc. č. 
470/2 o výměře 95 m2, parc. č. 470/5 o výměře 196 m2 a části 
pozemku parc. č. 470/1 o výměře 507 m2, všechny v k.ú.Veleslavín 
do vlastnictví Richarda Vojíře 

nám. Klega 
 

 

4/2. 298 Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku parc. č. 
2079/1 o výměře 107 m2 a části pozemku parc. č. 2080/2 o výměře 
68 m2 v k.ú. Dejvice z vlastnictví hl.m.Prahy do vlastnictví  
 Ing. Ondřeje Prokeše 

nám. Klega 
 

 

4/3. 329 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 2336/281 v kat. území 
Chodov o výměře 59 m2 z vlastnictví hlavního města Prahy do 
podílového spoluvlastnictví Antonína Datla a RNDr. Vratislava 
Datla,CSc. každému ve výši podílu ½ celku 

nám. Klega 
 

 

4/4. 264 Návrh na úplatný převod zastavěných pozemků parc.č. 191/2 o 
výměře 23 m2, parc.č. 191/3 o výměře 21 m2 a parc.č. 191/4 o 
výměře 21 m2 vše v k.ú. Nusle z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví fyzických osob vlastníků garáží na pozemcích 
situovaných 

nám. Klega 
 

 

4/5. 942 Návrh na úplatný převod spoluvlastnického  podílu id. 2/24 
pozemku parc.č. 3541/32 v k.ú. Žižkov o výměře 2.705 m2 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví paní Stanislavy Erbenové 

nám. Klega  

4/6. 345 Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku parc. č. 
4845/1  o  výměře 11 m2 v k.ú.  Smíchov z vlastnictví hl.m. Prahy 
do vlastnictví společnosti PREdistribuce, a.s.   

nám. Klega  

5/1. 015 Návrh na úplatné nabytí pozemků parc. č. 320/287 a 320/288, k.ú. 
Miškovice z vlastnictví TRYDOM PRAHA spol. s r.o. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Klega 
 

 

5/2. 016 Návrh na úplatné nabytí pozemků parc. č. 320/284, 320/285 a 
320/286 v k.ú. Miškovice do vlastnictví hl. m. Prahy 

nám. Klega 
 

 

5/3. 366 Návrh na úplatné nabytí pozemků parc.č. 659/3, 921/18, 931/6, 
980/127, 97/3, 97/4 v k.ú. Písnice do vlastnictví hl.m.Prahy 

nám. Klega 
 

 

 
 



5/4. 123 Návrh na úplatné nabytí pozemků z vlastnictví Ing. Vladimíra 
Kobelky v k.ú. Dolní Počernice, Horní Počernice, Benice, 
Strašnice, Kolovraty, Kbely, Vinoř, Řeporyje, Koloděje, Velká 
Chuchle, Lahovice, Stodůlky, Zadní Kopanina, Hájek u Uhříněvsi, 
Hloubětín a Dubeč do vlastnictví hl. m. Prahy 

nám. Klega  

6. 406 Návrh směny pozemků v k.ú.  Hloubětín, Holešovice, Jinonice, 
Kunratice, Smíchov, Strašnice, Troja,, Karlín, Radotín a Křeslice ve 
vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost, se 
sídlem Sokolovská 217/42, Praha 9, za pozemky v k.ú. Černý Most, 
Holešovice, Horní Počernice, Chodov, Kobylisy, Libeň, Radlice, 
Malá Strana, Modřany a Vokovice ve vlastnictví hlavního města 
Prahy 

nám. Klega 
 

 

7. 318 Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/112 ze dne 
4.9.2006 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc. č. 
528/2 v k. ú. Újezd u Průhonic do vlastnictví hl. m. Prahy pro 
realizaci stavby č. 0101 TV Újezd, etapa 0004, Komunikace střed 

nám. Klega 
 

 

8/1. 281 Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy 
číslo 35/44 ze dne 23.2.2006 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví 
pozemku p.č. 676/51 k.ú. Újezd u Průhonic do vlastnictví  
hl. m. Prahy pro realizaci stavby č. 0101 TV Újezd, etapa 0005 – 
ČOV – Újezd 

nám. Klega 
 

 

8/2. 465 Návrh na využití předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu 
1/4 pozemků v k.ú. Jinonice z vlastnictví Marie Šeitrové do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Klega 
 

 

9. 433 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 (nemovitosti v k.ú. Malá Strana) 
MČ Praha  6 (pozemky v k.ú. Ruzyně a Střešovice, budovy bez  
                       č.p. v k.ú. Dejvice)                                      
MČ Praha   8 (pozemky v k.ú. Troja a Střížkov) 
MČ Praha 11 (pozemky v k.ú. Háje a Chodov) 
MČ Praha 11 (pozemky v k.ú. Chodov) 
MČ Praha 12 a Praha – Slivenec  (pozemky v k. ú. Modřany,    
                                                       Slivenec a Holyně) 

nám. Klega 
 

 

10. 402 Návrh na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap.04 – Školství, 
mládež a samospráva na rok 2009 u škol a školských zařízení, 
zřizovaných hlavním městem Prahou 

nám. Kousalíková 
 

 

11/1. 410 Návrh na změnu zřizovací listiny Gymnázia, Praha 6,  
Nad Alejí 1952 

nám. Kousalíková 
 

 

11/2. 140 Návrh změny zřizovací listiny Gymnázia, Praha 9, Špitálská 2 
 

nám. Kousalíková 
 

 

12. 377 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut 
hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí 
správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha 14 (objekt v k.ú. Černý Most)  a návrh změny zřizovací 
listiny příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Praha 9, 
Měšická 720 

nám. Kousalíková  

13/1. 435 Návrh na změny zřizovacích listin příspěvkových organizací hl.m. 
Prahy v působnosti odboru SOC MHMP Domov pro seniory 
Dobřichovice a Domov pro seniory Hortenzie 

radní Janeček  

13/2. 467 Návrh na udělení grantů hlavního města Prahy v sociální oblasti pro 
rok 2009 -  I. a II. program 

radní Janeček  

14/1. 441 Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1380/2 v k.ú. Vršovice 
z vlastnictví České republiky do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Janeček  

 
 



14/2. 407 Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1798/70 v k.ú. Slivenec 
z vlastnictví JUDr. Josefa Panýrka do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Janeček  

14/3. 427 Návrh na úplatné nabytí pozemků parc. č. 1123/99 v k.ú. Libuš 
z podílového spoluvlastnictví Milady Bíbové a Karla Vycpálky do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Janeček  

14/4. 428 Návrh na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu pozemku parc.č. 
674/14 v k.ú. Štěrboholy z vlastnictví Ivanky Petráskové do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Janeček  

14/5. 429 Návrh na úplatné nabytí spoluvlastnických podílů pozemku parc. č. 
1817/2 v k.ú. Braník z vlastnictví Daniela Kujala a Mgr. Jaroslava 
Mottla do vlastnictví hl. m. Prahy  

radní Janeček  

15/1. 458 Návrh na bezúplatné nabytí veřejného osvětlení v ulici K Chatám, 
Praha 11 – Křeslice v počtu 9 ks stožárů veřejného osvětlení 
z vlastnictví společnosti 2HM, spol. s r.o. se sídlem Michelská 
300/60, Praha 4, do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Janeček  

15/2. 459 Návrh na bezúplatné nabytí veřejného osvětlení v ulici 
Štěrboholské, Praha 10-Hostivař na pozemcích parc.č. 1425, 
2581/13, 2581/91, 2581/53, 2581/54, 2581/62, 2581/63 v k.ú. 
Hostivař z vlastnictví  CTY PRŮMYSLOVÁ, s.r.o. se sídlem 
Průmyslová 1472/11, Praha 10, do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Janeček  

15/3. 460 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 2586/13 
v k.ú. Břevnov, spolu s komunikací a veřejným osvětlením 
vybudovanými na pozemcích parc.č. 2586/13 a 2585/28 v k.ú. 
Břevnov od Eriky Soukupové,  kterou zastupuje Ing. Jan Tůma, do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Janeček  

15/4. 461 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví parkoviště na části pozemku 
parc.č. 2860/114 (dle GP č. 2846-80/2004 nově označené jako 
parc.č.2860/191) v k.ú. Stodůlky a veřejného osvětlení na části 
pozemku parc.č. 2860/114 (dle GP č. 2846-80/2004 nově označené 
jako parc.č. 2860/190), dále na pozemku parc.č. 2860/114 a parc.č. 
2860/1 v k.ú. Stodůlky od Metrostav Rezident, a.s. , se sídlem 180 
00  Praha 8, Zenklova 2245/29, do vlastnictví  hl.m. Prahy 

radní Janeček  

16/1. 457 Návrh na úplatný převod pozemku parc. č. 2381/6 o výměře 455 m2 
zastavěného bytovým domem č.p. 1498 v k.ú. Braník z vlastnictví 
hl. m. Prahy do vlastnictví Bytového družstva  Psohlavec 1498/57, 
družstvo, Psohlavců 1498/57, 147 00  Praha 4 – Braník  

radní Janeček  

16/2. 295 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 
k návrhu na úplatný převod zastavěných pozemků parc. č. 151/7 o 
výměře 339 m2 a parc. č. 151/8 o výměře 339 m2 v kat. území 
Stodůlky z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví 
vlastníků bytů a společných částí domů č.p. 1520-21, ulice 
Hostinského v Praze 5 
 
Příloha č .2 
k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2131/247 zastavěná 
plocha o výměře 526 m2 a pozemku souvisejícího parc.č. 2131/668 
o výměře 1350 m2 vše v k.ú. Stodůlky z vlastnictví hl.m. Prahy do 
podílového spoluvlastnictví vlastníkům bytů a společných částí 
budovy čp. 1980  na pozemku situované 
 
Příloha č .3 
k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 10/35 (285 m2), 10/36 
(222 m2), 10/37 (301 m2), 10/38 (279 m2), 10/39 (279 m2), 10/40 
(303 m2), 10/41 (221 m2) a 10/42 (284 m2), vše kat.území Letňany, 
z vlastnictví hl.m. Prahy vlastníkům domů čp. 630 až 637, 
kat.území Letňany 

radní Janeček  



Příloha č .4 
k návrhu na úplatný převod zastavěných pozemků parc.č. 1852/11 o 
výměře 219 m2 a parc.č. 1852/12 o výměře 217 m2 v k.ú. Vršovice 
z vlastnictví hlavního města Prahy do podílového spoluvlastnictví 
vlastníků bytů, nebytových prostor a společných částí staveb na 
pozemcích situovaných  

17. 369 Návrh na přijetí Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a 
volného času v roce 2009 

radní Richter  

18/1. 392 Návrh na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací Studio 
Ypsilon, Minor, Divadlo Spejbla a Hurvínka a Divadlo v Dlouhé 

radní Richter  

18/2. 404 Návrh na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy na 
rok 2009 z kapitoly 06 – KULTURA formou účelové dotace MČ 
Praha – Petrovice 

radní Richter  

19. 432 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hlavního 
města Prahy v působnosti odboru SOC MHMP Městské polikliniky 
Praha 

radní Pešák  

20. 303 Návrh na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 1945/1 v k. ú. Kbely 
(dle geometrického plánu č. 972-41/2007 ze dne 16.5.2007 
označeného jako pozemek parc. č. 1945/117) o výměře 9666 m2 do 
vlastnictví hl. m. Prahy v souvislosti s realizací stavby č. 40032 
Komunikace Toužimská, et. 0001 Kbelská 

radní Šteiner  

21.  Návrh personálních změn ve výborech ZHMP předsedové výborů  
22.  Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP         
 
 
 
 
 

K    I N F O R M A C I 
 
1. 466 Informace o významných dopravních omezeních na hlavních 

komunikacích v Praze 
radní Šteiner  

2. 422 Informace o Programu dotací na přeměnu topných systémů a 
využití obnovitelných zdrojů energie na území hl.m.Prahy v letech 
1994-2008 a o vyhlášení programu Čistá energie Praha 

radní Štěpánek  

3.  436 Informace o dosažených hodnotách monitorujících ukazatelů 
likvidity a zadluženosti hl.m.Prahy k 31.12.2008 ve smyslu 
usnesení Vlády ČR „o monitoringu hospodaření obcí“ 

primátor hl.m. Prahy  

4.  448 Informace ke zprávě o situaci na úseku provozování výherních 
hracích přístrojů, videoloterních terminálů a kasin na území hl. m. 
Prahy 

nám. Blažek  

5.  399 Informace o návrhu  na udělení grantů „Prevence kriminality 2009“ nám. Blažek  

 
 
 
 
 


