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

29.  zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 23.6.2005 

___________________________________________________ 

(odsouhlaseno Radou HMP dne 14.6.2005) 

 
1.  Složení slibu Františka Adámka nového člena ZHMP za 

rezignujícího Ing.Jiřího Paroubka 
  

2. 739 Návrh na schválení projektů doporučených k uzavření smlouvy o 
financování a  projektů náhradních v JPD pro Cíl 2 regionu 
soudržnosti Praha 

primátor hl.m. Prahy  

3. 677 Schválení vyhlášení 3. Výzvy k předkládání projektů v Jednotném 
programovém dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha a její 
zveřejnění v regionálním tisku 

primátor hl.m. Prahy  

4. 790 Návrh na navýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v r. 2005 nám. Hulinský  
5. 772 Návrh na uvolnění  rezervy pro městské části hl.m.Prahy vytvořené 

v kap. 1016 rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2005        
nám. Hulinský  

6. 656 Zpráva o plnění rozpočtu hl.m. Prahy a vyúčtování výsledků 
hospodaření hl.m. Prahy na rok 2004 

nám. Hulinský  

7. 703 Návrh na úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2005, 
kapitoly 03-Doprava-navýšení o CZK ekvivalent částky  
26 289 422,13 EUR, určených na výstavbu provozního úseku trasy 
metra IV.C2 (Ládví-Letňany) 

nám. Hulinský  

8. 636 Návrh na poskytnutí bezúročné půjčky z rozpočtu hl.m. Prahy pro 
MČ Praha 22 

nám. Hulinský  

9. 725 Návrh na změnu účelovosti a uvolnění dotací z rozpočtu hl.m. 
Prahy v kap. 06 na MČ Praha 6, Březiněves a Šeberov 

nám. Hulinský  

10. 710 Návrh na přiznání hl.m. Prahy k dani z příjmů právnických osob za 
zdaňovací období roku 2004 a vratce podílu na daňové povinnosti 
hl.m. Prahy MČ hl.m. Prahy formou neinvestiční dotace 

nám. Hulinský  

11. 742 Návrh na přidělení grantů pro oblast sportu a tělovýchovy na rok 
2005 v programech II/2 a V/2 

nám. Hulinský  

12. 235 Návrh změny Z 0638/04 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. 
Prahy (Ruzyně – Drnovská) 

nám. Bürgermeister  

13. 758 Návrh na rozšíření účelu a uvolnění dotace z rozpočtu hl.m. Prahy 
v kap. 01 MČ Praha – Kunratice 

nám. Bürgermeister  

14. 743 Návrh na uvolnění rezervy vytvořené v kap. 01 rozpočtu hl.m. 
Prahy na rekonstrukce úřadů MČ a k poskytnutí účelových dotací 
MČ hl.m. Prahy 

nám. Bürgermeister   

15. 761 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-Zbraslav (objekt 
č.p. 125 vč. funkčně souvisejících pozemků v k.ú. Lahovice) 

nám. Bürgermeister  

16. 776 Návrh na úplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Lahovice, postižených 
povodní v roce 2002, do vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Bürgermeister  

17. 612 Návrh na uzavření splátkových dohod o úhradě dlužného 
nájemného s nájemci bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Bürgermeister  

18. 418 Návrh na změny zřizovací listiny příspěvkové organizace IROP, 
inženýrská a realitní organizace Praha 

nám. Bürgermeister  

 
 



 
19. 641 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 18/13 ze dne 27.5.2004 

k návrhu na schválení bezúplatného nabytí pozemku a úplatného 
nabytí spoluvlastnického podílu na stavbě č. 0230 “TI pro Polabská 
– byty – Miškovice“ 

nám. Bürgermeister  

20. 789 Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 24/2003 Sb. hl.m. Prahy, 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

nám. Blažek  

21. 706 Návrh na schválení nabytí pozemků do vlastnictví hl.m. Prahy dle 
zákona č. 92/1991 Sb. 

nám. Blažek  

22. 707 Návrh na schválení nabytí a vzdání se práva převodu pozemků do 
vlastnictví hl.m. Prahy dle zákona č. 95/1999 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů 

nám. Blažek  

23. 712 Návrh na schválení nabytí a vzdání se práva převodu pozemků do 
vlastnictví hl.m. Prahy dle zákona č. 95/1999 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů 

nám. Blažek  

24. 745 Návrh na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury na rok 2005 radní Němec  
25. 711 Návrh na zrušení příspěvkové organizace Obecní dům radní Němec  

26/1. 674 Návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací 
v působnosti OMT MHMP 

radní Štrof  

26/2. 675 Návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací 
v působnosti OMT MHMP 

radní Štrof  

26/3. 741 Návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací 
v působnosti OMT MHMP 

radní Štrof  

26/4. 524 Návrh změny zřizovací listiny Integrované střední školy technické – 
Centra odborné přípravy, Praha 9-Letňany, Beranových 140 

radní Štrof  

26/5. 662 Návrh změny zřizovací listiny Střední odborné školy logistických 
služeb a Středního odborného učiliště poštovního, Praha 9, 
Učňovská 1/100 

radní Štrof  

26/6. 308 Návrh změny zřizovacích listin Střední odborné školy, Středního 
odborného učiliště, Odborného učiliště a Učiliště, Praha 9, 
Učňovská 1 a Domu dětí a mládeže hl.m. Prahy, Praha 8-Karlín 

radní Štrof  

27. 655 Návrh na přidělení grantů ve II. kole celoměstských programů 
podpory vzdělávání na území hl.m. Prahy pro rok 2005 

radní Štrof  

28. 684 Návrh na změnu účelu investiční dotace poskytnuté na základě 
usnesení ZHMP č. 27/21 ze dne 28.4.2005 MČ Praha 7 na 
investiční akce č. 8171 – „MŠ Nad Štolou – výstavby nového 
objektu Janovského“ na investiční akci č. 8171 – „MŠ Nad Štolou – 
odstranění stavby MŠ Schnirchova 33a“ 

radní Štrof  

29. 760 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 svěřených věcí z vlastnictví hl.m. Prahy MČ Praha 4 
(pozemky parc.č. 2869/349 a 381 v k.ú. Krč) a k návrhu změny 
zřizovací listiny Zvláštní školy, Praha 4, Ružinovská 4718 

radní Štrof  

30. 785 Návrh na zvýšení rozpočtu vlastního hl.m.Prahy v roce 2005 o 
účelovou investiční dotaci ze SFDI na financování výstavby a 
modernizaci průjezdních úseků silnic a dálnic pro OMI MHMP 

radní Šteiner  

31. 649 Návrh na nabytí nemovitostí pro realizaci stavby č. 0065 
Strahovský tunel 2. stavba (část A-MÚK Malovanka) do vlastnictví 
hl.m. Prahy nad rámec již schválených výkupů 

radní Šteiner  

32. 726 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 24/44 ze dne 27.1.2005 
k návrhu kandidáta pro volbu člena Dozorčí rady VZP ČR 

radní Halová  

33. 792 Závěrečná zpráva o inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy za 
rok 2004 

předseda finančního 
výboru Ing. Poche 

 

34/1. 735 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 2183/129 k.ú. Žižkov 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti SUPRA, spol. 
s r.o. 

radní Klega  

 



34/2. 759 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 2621/58 v k.ú. Kobylisy 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Czech Property Investments, 
a.s. 

radní Klega  

34/3. 779 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 991/17 v k.ú. Velká 
Chuchle z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti FINEP 
Chuchle a.s. 

radní Klega  

34/4. 787 Návrh na schválení úplatného převodu pozemků parc.č. 164/18 a 19 
v k.ú. Sedlec z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Českého klubu 
chovatelů německých ovčáků 

radní Klega  

34/5. 763 Návrh úplatného převodu pozemků parc.č. 22/1 a 22/2, k.ú. 
Malešice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti 
Skanska Program Domov, s.r.o. 

radní Klega  

34/6. 682 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 5638/7 v k.ú. Záběhlice 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Ing.Vladimíra Máši 

radní Klega  

   34/7. 780 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 840/19+4 v k.ú. Bohnice 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví NOVACEK s.r.o. 

radní Klega  

   34/8. 755 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 449/18 v k.ú. Háje 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví VLTAVÍN HOLDING 
stavební podnik s.r.o. 

radní Klega  

   34/9. 807 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 114,115 a 120 v k.ú. 
Nusle z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti GEMMA 
REAL spol. s r.o. 

radní Klega  

   34/10. 806 Návrh úplatného převodu pozemků v k.ú. Nusle z vlastnictví hl.m. 
Prahy do vlastnictví společnosti ČSAD Praha holding a.s. 

radní Klega  

   34/11. 788 Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 264 
v k.ú. Hejnice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Města Hejnice 

radní Klega  

   34/12. 796 Návrh na schválení úplatného převodu částí pozemků parc.č. 
2668/4 a 2668/18 v k.ú. Kyje z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví společnosti Richter + Frenzel s.r.o. 

radní Klega  

   34/13. 765 Návrh na schválení úplatného převodu vlastnictví části pozemku 
parc.č. 2552/15 v k.ú. Břevnov, za účelem vytvoření jednoho 
funkčního celku, z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti 
KLÍČ INVEST 

radní Klega  

34/14. 786 Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 
1133/1 v k.ú. Prosek z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
Oldřicha Hilšera 

radní Klega  

34/15. 693 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 751/1 v k.ú. 
Hradčany z vlastnictví hl.m. Prahy do společného jmění manželů 
Evy a Jana Švankmajerových 

radní Klega  

34/16. 740 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 576/31 a části 
pozemku parc.č. 576/51 v k.ú. Háje z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví Miluše Lupínkové 

radní Klega  

34/17. 651 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 265/115 a části pozemku 
parc.č. 265/367, oba v k.ú. Újezd z vlastnictví hl.m. Prahy do 
společného jmění manželů Štimákových 

radní Klega  

34/18. 683 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 1571/5 v k.ú. Podolí 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Václava Adamce 

radní Klega  

34/19. 666 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 
1216,1217,1218,1219,1220/11220/2,1221,1242/2 a části pozemků 
parc.č.1222/1,1224/1,1242/1 v k.ú. Chodov z vlastnictví hl.m. 
Prahy do vlastnictví NAVATYP, a.s. 

radní Klega  

34/20. 382 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 942/19 
v k.ú. Hlubočepy z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti 
Ventura Barrandov s.r.o. 

radní Klega  

34/21. 363 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 26/12/155 v k.ú. 
Braník z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti Koliba, 
spol. s r.o. 

radní Klega  

 
 



34/22. 737 Návrh  úplatného převodu částí pozemků parc.č.  2869/124,125,282 
a PK parc.č. 2887, dle geometrického plánu nově vzniklého 
pozemku parc.č. 2869/408 vše v k.ú. Krč z vlastnictví hl.m. Prahy 
do vlastnictví společnosti AT DEVELOPMENT a.s.  

radní Klega  

34/23. 713 Návrh úplatného převodu části pozemku parc.č. 523/214 v k.ú. 
Horní Měcholupy z vlastnictví hl.m. Prahy do SJM Stanislavy a 
Ing.Raimunda Svobodových 

radní Klega  

34/24. 731 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 3788/1 v k.ú. Libeň 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví FINEP Mazanka s.r.o. 

radní Klega  

34/25. 733 Návrh na schválení úplatného převodu vlastnictví pozemku parc.č. 
448/7 v k.ú. Vokovice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
společnosti U.P.Posters s.r.o. 

radní Klega  

34/26. 764 Návrh na schválení úplatného převodu vlastnictví pozemku parc.č. 
2987 v k.ú. Dejvice, za účelem vytvoření jednoho funkčního celku, 
z vlastnictví hl.m. Prahy do SJM Ing.Jiřího Knoppa a MUDr. 
Terezy Knoppové 

radní Klega  

34/27. 727 Návrh na schválení úplatného převodu vlastnictví pozemků parc.č. 
2372/13,51,52,54 a parc.č. 2480/6 v k.ú. Kunratice pro společnosti 
Kunratice project, s.r.o. 

radní Klega  

34/28. 732 Návrh na schválení úplatného převodu vlastnictví pozemku parc.č. 
689/4 v k.ú. Dejvice, za účelem vytvoření jednoho funkčního celku, 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti POD 
HANSPAULKOU s.r.o.  

radní Klega  

34/29. 744 Návrh na úplatný převod objektu bez čp. na pozemku parc.č. 1425 
včetně pozemku parc.č. 1425 v k.ú. Troja 

radní Klega  

34/30. 783 Návrh na úplatný převod objektu bez č.p. na pozemku parc.č. 539/7 
v k.ú. Horní Měcholupy společnosti METRANS, a.s. 

radní Klega  

34/31. 762 Návrh na úplatný převod objektu č.p. 99, Křižíkova 97, Praha 8 na 
pozemku parc.č. 448, včetně pozemku parc.č. 448, vše v k.ú. Karlín 

radní Klega  

34/32. 702 Návrh na úplatný převod ID části ¼ pozemků parc.č. 2292/1,2,3,4 a 
2293 , vše v k.ú. Záběhlice 

radní Klega  

34/33. 698 Návrh na úplatný převod spoluvlastnických podílů hl.m. Prahy 
pozemků parc.č. 1331/1,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21 a 
4230/12 v k.ú. Vinohrady 

radní Klega  

35/1. 609 Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 124/1 v k.ú. Sobín, do 
vlastnictví hl.m.Prahy 

radní Klega  

35/2. 679 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 2510/7 v k.ú. 
Radotín ze spoluvlastnictví Libuše Mejstříkové, Jana Mejstříka a 
Davida Mejstříka 

radní Klega  

35/3. 573 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 1770/2 v k.ú. 
Kunratice do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č. 0138 
TV Kunratice, etapa 0004 K Libuši 

radní Klega  

35/4. 546 Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 84/3 k.ú. Hodkovičky do 
vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č. 9514 KOMOKO, 
etapa 0011 

radní Klega  

35/5. 734 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemků parc.č. 274/12, 274/14 
v k.ú. Křeslice ze spoluvlastnictví Dany Čápové, Jaroslava Guta, 
Růženy Gutové do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

35/6. 801 Návrh na úplatné nabytí částí pozemků v k.ú. Stodůlky, Praha 
z vlastnictví spol. BLUE RAY, a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy a 
uzavření darovací smlouvy na finanční dar od spol. BLUE RAY, 
a.s. hl.m. Praze 

radní Klega  

35/7. 795 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví staveb technické infrastruktury 
a pozemků v k.ú. Dubeč, Dolní Chabry, Ďáblice, Libuš, Benice, 
Lipany, Křeslice a Kolovraty z vlastnictví Central Group a.s.  do 
vlastnictví hl.m. Prahy za smluvní cenu ve výši 100.000,- Kč a 
uzavření darovací smlouvy na finanční dar od Central Group a.s. 
hlavnímu městu Praze ve výši 200.000,- Kč 

radní Klega  

 



36/1. 715 Návrh Ministerstva financí ČR na bezúplatné nabytí vlastnictví 
pozemku parc.č. 174/1 a 3187/1 v k.ú. Nusle, z vlastnictví České 
republiky do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

36/2. 716 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemků parc.č. 88/6 a 394 
v k.ú. Libeň z vlastnictví ČR – Bytový podnik v Praze 8, s.p. „v 
likvidaci“ do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

36/3. 774 Návrh na bezúplatné nabytí akciového podílu ve společnosti 
Úpravna vody Želivka, a.s. 

radní Klega  

36/4. 775 Návrh na bezúplatné nabytí akciového podílu ve společnosti Zdroj 
pitné vody Káraný, a.s. 

radní Klega  

37/1. 678 Návrh na bezúplatný převod vlastnictví pozemků pro k.ú. 
Třebonice, Řeporyje, Holyně, Slivenec, Horní Počernice, Dolní 
Počernice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví ČR-Ředitelství 
silnic a dálnic ČR 

radní Klega  

37/2. 784 Návrh na bezúplatný převod vlastnictví tělesa části komunikační 
stavby „Pod Vodárenskou věží“ v areálu Akademie věd ČR  - 
Mazanka z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví ČR – Fyzikálního 
ústavu AV ČR  

radní Klega  

38/1. 771 Návrh na směnu pozemku v k.ú. Hostivař ve vlastnictví MUDr. 
Ivany Kaderkové za pozemky v k.ú. Hloubětín ve vlastnictví hl.m. 
Prahy 

radní Klega  

38/2. 756 Návrh na směnu pozemku parc.č. 2362 v k.ú. Hostivař ve 
vlastnictví Ing.Karla Procházky a Jaroslavy Procházkové, za 
pozemky parc.č. 742 a 743 v k.ú. Hodkovičky ve vlastnictví hl.m. 
Prahy 

radní Klega  

38/3. 753 Návrh na směnu pozemků parc.č. 1184/60,1184/63 a id. ½ 
spoluvlastnictví pozemku parc.č. 1184/58 v k.ú. Hubočepy ve 
vlastnictví společnosti FINEP Barrandov k.s. za pozemek parc.č. 
1184/61 v k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

38/4. 748 Návrh na směnu částí pozemků parc.č. 110 v k.ú. Hrdlořezy (dle 
geometrického plánu označených jako pozemky parc.č. 110/2 a 
110/3 v k.ú. Hrdlořezy) ve vlastnictví qwe, s.r.o., za část pozemku 
parc.č. 90/1 v k.ú. Hrdlořezy (dle geometrického plánu označený 
jako pozemek parc.č. 90/3 v k.ú. Hrdlořezy) ve vlastnictví hl.m. 
Prahy   

radní Klega  

38/5. 747 Návrh na směnu dílů b,d,f,h pozemku parc.č. 2364/167 v k.ú. 
Kobylisy ve vlastnictví  Stavebního  bytového družstva STAVEG, 
za díly a,c,e,g,i pozemku parc.č. 2364/166 v k.ú. Kobylisy ve 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

38/6. 537 Návrh směn pozemků v k.ú. Hodkovičky pro realizaci stavby č. 
9514 KOMOKO, etapa 0011 

radní Klega  

39. 770 Návrh na zrušení usnesení ZHMP č. 29/26 ze dne 30.5.1997 ve 
znění usnesení ZHMP č. 13/33 ze dne 25.11.1999 a návrh na 
schválení Pravidel pro převod nemovitostí ve vlastnictví hl.m. 
Prahy 

radní Klega  

40/1. 799 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 11/45 ze dne 30.10.2003 
k návrhu na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy od 
Portland Real Estate VII, s.r.o. v bodu I. a k návrhu na uzavření 
darovací smlouvy na finanční dar od Portland Real Estate VII. s.r.o. 
hl.m. Praze 

radní Klega  

40/2. 163 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 17/45 ze dne 29.4.2004 – 
nabytí nemovitosti pozemku do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci 
stavbv  č. 3168 TV Křeslice, etapa 0005 – Komunikace Štychova 

radní Klega  

40/3. 686 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 27/31 ze dne 28.4.2005 
k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 470/228,229,230 a 
233, vše v k.ú. Krč z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Ivy 
Lutovské 

radní Klega  

 
 



 
 
 
41. 647 Návrh na prodej pozemků z majetku hl.m. Prahy do vlastnictví 

majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové 
výstavby 
Příloha č. 1 
- prodej pozemků parc.č. 2342/21 až 2342/26v k.ú. Stodůlky 
Příloha č. 2 
- prodej pozemků parc.č. 1740/8 až 1740/10,1740/29 a 1761/372 v    
   k.ú. Hostivař  
Příloha č. 3 
-prodej pozemků parc.č. 2621/75 v k.ú. Kobylisy 
Příloha č. 4  
- prodej pozemků parc.č. 3061/3,5,6 a 8 v k.ú. Dejvice 
Příloha č. 5 
- prodej pozemků parc.č. 1040/121 a 1040/122 v k.ú. Hlubočepy 
Příloha č. 6 
- prodej pozemků parc.č. 2778/2 až 6, 2786/4 a 2807/2, 2787/7 v  
  k.ú. Žižkov 
Příloha č. 7 
- prodej pozemků parc.č. 192/1, 193/1 a 194/1 v k.ú. Nusle 
Příloha č. 8 
- prodej pozemků parc.č. 98/46 v k.ú. Braník 
Příloha č. 9 
- prodej pozemků parc.č. 2114/14,15 a 16 v k.ú. Chodov 
Příloha č. 10 
- prodej pozemků parc.č. 312/1,2 a 1717/2 v k.ú. Kobylisy 
Příloha č. 11 
- prodej pozemků parc.č. 1293/610, 612 a 614 v k.ú. Řepy 
Příloha č. 12 
- prodej pozemků parc.č. 155/10 až 155/13 v k.ú. Stodůlky 
Příloha č. 13 
- prodej pozemků parc.č. 155/6 až 155/9 v k.ú. Stodůlky 

radní Klega  

42. 766 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  1 - pozemky v k.ú. Nové Město 
MČ Praha  5 - pozemky v k.ú. Jinonice a Hlubočepy 
MČ Praha   8- veřejné plastiky 
MČ Praha   14 - pozemky parc.č. 79/1,2,3 v k.ú. Kyje 
MČ Praha-Dubeč - pozemky parc.č. 1572/1 a 1573/1 v k.ú. Dubeč) 
MČ Praha-Kunratice parc.č. 2380/16,149,150 a 2526/1 v k.ú. 
Kunratice) 

radní Klega  

43/1. 767 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 svěřených věcí z vlastnictví hl.m. Prahy 
MČ Praha   5 - pozemek parc.č. 370/28 v k.ú. Radlice 
MČ Praha - Lochkov - vodohospodářské stavby 

radní Klega  

43/2. 773 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 svěřených věcí z vlastnictví hl.m. Prahy MČ Praha   6 
(pozemek parc.č. 2497/12 v k.ú. Břevnov)  a ke směně pozemku 
parc.č. 249/12 v k.ú. Břevnov za pozemky v k.ú. Bubeneč ve 
vlastnictví ČNB 

radní Klega  

 



44. ÚST Návrh  personálních změn ve výborech ZHMP předsedové výborů  
45.   Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K   I N F O R M A C I 
 

1. 714 Informace o změnách v dokumentaci projektu Grantového 
schématu na rozvoj malých a středních podniků formou dotací 
v JPD pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha 

primátor hl.m. Prahy  

2. 793 Informace o uložených volných finančních rozpočtových 
prostředcích HMP k 31.5.2005 

nám. Hulinský  

3. 670 Informace o plnění rozpočtu hl.m. Prahy za I. čtvrtletí 2005 nám. Hulinský  

4. 798 Informace o udělení grantů v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 
2005 

nám. Hulinský  

5. 791 Informace o dopravních omezeních na území hl.m. Prahy radní Šteiner  

6. 717 Informace o vyúčtování provozu Zóny placeného stání v MČ 
Praha 1 v roce 2004 a hospodářský výnos pro hl.m. Prahu 

radní Šteiner  

7. 720 Informace o navýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2005 o 
dotaci ze státního rozpočtu z MŠMT ČR na financování připojení 
školy k Internetu v rámci dotací SIPVZ pro rok 2005 

radní Štrof  

 


