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U P R A V E N Ý 

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

39.  zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 29. 6. 2006 od 9.00 hodin 

___________________________________________________ 
(odsouhlaseno Radou HMP dne 20.6.2006) 

 
 
1. 515 Návrh změny Z 0637/04 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. 

Prahy  
nám. Bürgermeister 

2. 540 Návrh zadání změny Z 1439/06 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m.Prahy 

nám. Bürgermeister 

3. 539 Návrh zadání změny Z 1183/06 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m.Prahy 

nám. Bürgermeister 

4. 558 Návrh změny Z 1524/00 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m.Prahy  

nám. Bürgermeister 

5. 355 Návrh na úplatné nabytí souboru nemovitých věcí – vodovodní 
přípojky a rozvodů vody v délce l500 m v areálu sídliště „Písecké 
zahrady“ v souvislosti s realizací stavby technické vybavenosti 
„TV Libuš“ realizované pod číslem stavby č. 0088 

nám. Bürgermeister 

6. 454 Návrh na schválení bezúplatného nabytí spoluvlastnického podílu 
na stavbě č. 0141 „TI 796 b.j., Zelené údolí, Praha 4-Kunratice“ 
do vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Bürgermeister 

7. 393 Návrh na uzavření dohod o splátkách o úhradě dlužného 
nájemného s nájemci bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Bürgermeister 

8. 596 Návrh úplatného převodu obytného domu č.p. 228, ul. Dražkovská 
1, Praha 9 - Vinoř manželům Patočkovým 

nám. Bürgermeister 

9. 464 Návrh směny pozemků v k.ú.Libeň ve vlastnictví společnosti 
STUDIO TV 2000, a.s, Voctářova 18/3, Praha  8, za pozemky v 
k.ú. Libeň ve vlastnictví hl.m.Prahy 

nám. Bürgermeister 

10. 517 Návrh revokace usnesení ZHMP č. 37/02 ze dne 27.4.2006 ke 
schválení grantů hl.m.Prahy vlastníkům památkově významných 
staveb a objektů v roce 2006 

nám. Bürgermeister 

11/1. 504 K žádostem o finanční podporu předloženým ve 3. výzvě  v rámci 
grantového schématu opatření 4.3 - Rozvoj cestovního ruchu 
Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 
hl. m. Praha 

primátor hl.m.Prahy 

11/2.   477 K žádostem o finanční podporu předloženým ve 3. výzvě v rámci 
grantového schématu opatření 3.1 Rozvoj počátečního vzdělávání 
jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a 
ekonomiky znalostí Jednotného programového dokumentu pro Cíl 
3 regionu NUTS 2 hl. m. Praha 

primátor hl.m.Prahy 

11/3.   505 K žádostem o finanční podporu předloženým ve 3. výzvě v rámci 
grantového schématu opatření 3.2 - Rozvoj dalšího vzdělávání 
Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 
hl. m. Praha 

primátor hl.m.Prahy 
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12. 578 K úpravě rozpočtu hl. m. Prahy v souvislosti se schválením 
projektů 3.výzvy v rámci opatření 2.1 "Integrace specifických 
skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí"  Jednotného 
programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS II. - hl. m. 
Praha 

primátor hl.m.Prahy 

13. 575 Ke 4. výzvě k předkládání žádostí o finanční podporu z 
Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS II 
hlavní město Praha v rámci opatření 2.1 "Integrace specifických 
skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí" 

primátor hl.m.Prahy 

14.   453 Ke schválení vyhlášení 5. Výzvy k předkládání projektů v 
Jednotném programovém dokumentu pro Cíl 2 regionu 
soudržnosti Praha a její zveřejnění v regionálním tisku 

primátor hl.m.Prahy 

15. 593 K novelizaci zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 
rozvoje ve znění pozdějších předpisů a volbě členů výboru 
Regionální rady regionu soudržnosti Praha 

primátor hl.m.Prahy 

16. 527 Návrh na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na 
rok 2006 

radní Černý 

17. 557   Návrh Koncepce kulturní politiky hl.m.Prahy a Grantové politiky 
hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění 

radní Černý 

18.   536 Návrh na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací v 
působnosti OKP MHMP (Městská divadla pražská,Hudební 
divadlo v Karlíně, Švandovo divadlo na Smíchově) 

radní Černý 

19. 394 Zpráva o plnění rozpočtu hl.m. Prahy a vyúčtování výsledků 
hospodaření hl.m. Prahy za rok 2005 

nám. Hulinský 

20. 498 Návrh na přijetí 5. tranše z úvěru od Evropské investiční banky 
(Prague Metro Projekt-B) a na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
kapitoly 03-Doprava na rok 2006 – navýšení o 95 871 000 CZK, 
určených na dostavbu provozního úseku trasy metra IV. C1 

nám. Hulinský 

21. 513 Návrh na úpravu rozpočtových příjmů hl. m. Prahy související s 
daní z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2005 a 
vratce podílu na daňové povinnosti hl. m. Prahy městským částem 
hl. m. Prahy formou neinvestiční dotace 

nám. Hulinský 

22. 523 Návrh na změnu  účelu části  nevyčerpaných finančních prostředků 
z účelové neinvestiční dotace, které byly ponechány  MČ Praha 7  v 
rámci finančního vypořádání za rok 2005 pro rok 2006 na základě 
usnesení ZHMP č.37/08 ze dne 27.4. 2006 

nám. Hulinský 

23. 565 Navýšení rozpočtu vlastního hl.m.Prahy  na rok 2006 ve vazbě na 
výsledky hospodaření za rok 2005 (cash flow) 

nám. Hulinský 

24. 524 Návrh na snížení a změnu účelu investiční dotace poskytnuté   
městské části Praha – Trojaa poskytnutí účelové investiční dotace 
MČ Praha - Lochkov 

nám. Hulinský 

25. 530 Návrh na přidělení grantů v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 
2006 v programech II/2 a V/2 

nám. Hulinský 

26.   538 K volbě přísedících Městského soudu v Praze nám. Blažek 
27. 389 Návrh na schválení vzdání se práva převodu pozemků do vlastnictví 

hl.m. Prahy dle zákona č. 95/1999 Sb. 
nám. Blažek 

28. 595 K vyúčtování výsledků hospodaření Správy služeb Městské policie 
hl. m. Prahy za roky 2004 a 2005 

nám. Blažek 

29. 561 Návrh na schválení úplatného nabytí pozemků do vlastnictví 
hlavního města Prahy dle zákona č. 95/1999 Sb. 

nám. Blažek 

30. 563 Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 
10/20 ze dne 11.9.2003 k návrhu na schválení nabytí pozemků do 
vlastnictví hlavního města Prahy dle zákona č. 95/1999 Sb. 

nám. Blažek 

31. 478 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace městským částem 
z grantů „PREVENCE KRIMINALITY“ 2006 

nám. Choděra 
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32. 479 Návrh na navýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy o neinvestiční 
příspěvek a investiční dotaci ze státního rozpočtu z MŠMT ČR na 
zajištění standardu ICT služeb v rámci realizaci SIPVZ v roce 2006 

radní Štrof 

33/1. 440 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední 
škola, Základní škola a Mateřská škola Karla Herforta, Praha 1, 
Josefská 4 

radní Štrof 

33/2. 352 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola 
technická, Praha 9 – Letňany, Beranových 695 

radní Štrof 

34/1. 427 Návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací 
v působnosti OMT MHMP 

radní Štrof 

34/2. 429 Návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací 
v působnosti OMT MHMP 

radní Štrof 

35/1. 381 Návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací 
v působnosti  SKU MHMP zřizovaných hl.m. Prahou 

radní Štrof 

35/2. 342 Návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací 
v působnosti SKU MHMP zřizovaných hl.m. Prahou 

radní Štrof 

35/3.   507 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkových organizací  v 
působnosti SKU MHMP 

radní Štrof 

36. 531 Ke změně účelu části investiční dotace poskytnuté MČ Praha – 
Kolovraty usnesením ZHMP č. 37/09 ze dne 27. 4. 2006: 
z investiční akce č. 8376 „MŠ – výstavba nového pavilonu“ na 
investiční akci č. 0000 „Rekonstrukce Základní školy“ 

radní  Štrof 

37. 099 Návrh Koncepce zajištění péče ve školách pro žáky se specifickými 
poruchami chování zřizovaných hl.m.Prahou 

radní Štrof 

38/1. 401 Návrh na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap.04 - Školství, 
mládež a samospráva a rozpisu závazných ukazatelů rozpočtu z 
prostředků MŠMT ČR a hl.m.Prahy na rok 2006 u předškolních 
zařízení, škol a školských zařízení, zřizovaných městskými částmi 
hl.m.Prahy, na základě výsledků rozpočtového řízení I. 
staženo na 38.ZHMP dne 25.5.2006 
+ dopis s doplňujícími podklady radního Štrofa 

radní Štrof 

38/2. 431 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 hl.m.Prahy a u 
soukromého školství hl.m.Prahy  v roce 2006 
staženo na 38.ZHMP dne 25.5.2006 
+ dopis s doplňujícími podklady radního Štrofa 

radní Štrof 

39. 526 Návrh na úpravu rozpočtu Technické správy komunikací hl.m. 
Prahy na rok 2006 v kapitole 03 Doprava v souladu s rozpočtovým 
opatřením SFDI 

radní Šteiner 

40. 447 Návrh na zvýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2006 o 
účelovou investiční dotaci ze SFDI na financování výstavby a 
modernizaci průjezdních úseků silnic a dálnic pro OMI MHMP 

radní Šteiner 

41.   533 Návrh na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů TSK HMP v 
kapitole 03 pro stavby v rámci projektů JPD 2 v roce 2006 

radní Šteiner 

42. 480 Návrh na udělení grantů hlavního města Prahy v oblasti sociálních 
služeb v roce  2006 - II. kolo 

radní Halová 

43. 511 Návrh na  poskytnutí účelové investiční dotace o.s. NADĚJE na 
stavbu „Středisko pomoci NADĚJE, 1. část“ 

radní Halová 

44. 472 Návrh na úpravu neinvestičního příspěvku příspěvkových 
organizací v působnosti SOC MHMP v roce 2006 

radní Halová 

45. 508 Poskytnutí účelové investiční dotace pro MČ Praha 20 na rozšíření 
sběrného dvora Chvalkovická 

radní Gregar 

46. 553 K Závěrečné zprávě o inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy 
za rok 2005 

předseda finančního 
výboru ZHMP Poche 

47/1.   559 Návrh na prodej ideální 47/60 nemovitosti č.p. 130, včetně id. 47/60 
pozemku parc.č. 75, Pařížská 26, k.ú. Josefov podílovým 
spoluvlastníkům nemovitostí 
+ doplnění důvodové zprávy se znaleckým posudkem 

radní Klega 
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47/2. 497 Návrh na úplatný převod části pozemku parc. č. 135 k.ú. Karlín 

z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Czechoslovakia Consult 
spol. s.r.o, vítěze obchodní veřejné soutěže „Administrativní 
budova HDK – Křižíkova“  

radní Klega 

47/3.   581 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 1121/2 
včetně staveb parkoviště, komunikací a osázení na tomto pozemku 
umístěných vše v kat. území Prosek z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví společnosti PQ Consulting a.s. se sídlem Praha 1, 
Soukenická 1189/23 

radní Klega 

47/4.  452 Návrh úplatného převodu pozemků parc.č. 2342/638 a 2342/237 
oba v k.ú. Stodůlky z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
společnosti Lidl Česká republika v.o.s.   

radní Klega 

47/5.   585 Návrh úplatného převodu části pozemků parc.č. 776, parc.č. 777, 
parc.č. 778, parc.č. 779 a parc.č. 780 o celkové výměře 835 m2 v 
k.ú. Košíře z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví BENTRANS-
PLUS s.r.o. 

radní Klega 

47/6. 333 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 1090/25 v k.ú. Krč 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti LANCASTER, 
a.s. 

radní Klega 

47/7.   494 Návrh na úplatný převod pozemků v k.ú. Záběhlice parc. č. 2313 a 
parc. č. 2314/2  z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví spol. 
Slatinka s.r.o. 

radní Klega 

47/8.   586 Návrh na schválení  úplatného převodu id. 1/2 pozemků parc.č. 
2343/139,   2343/235, 2343/241, 2343/243, 2343/244, 2343/246, 
2343/253, 2343/255,2343/256, 2343/258, 2343/260, 2343/261, 
2343/273, 2343/274, 2343/275, 2343/278, 2343/279,  2343/280,  
2343/289, 2343/290, 2343/292, 2343/294, 2343/296, 2343/298, 
2343/300, 2343/302, 2343/303, 2343/304, 2343/305 v kat. území 
Kunratice z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví společnosti K-
Stavby a.s., se sídlem Nábřežní 87, Praha 5 

radní Klega 

47/9.   587 Návrh úplatného převodu částí pozemků parc. č. 2804/11, 3185/3 a 
2610 k.ú. Nusle a id. spoluvlast. podílů 5/6 částí pozemků parc. č. 
2616, 2612 a 2607 k.ú. Nusle z vlastnictví hl. m. Prahy do 
vlastnictví PREdistribuce, a.s. 

radní Klega 

47/10.   460 Návrh úplatného převodu pozemků parc.č. 1562/17, 1562/53 a 
1562/54 vše v k.ú. Stodůlky z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
společnosti TOYOTA MOTOR CZECH spol. s r.o. 

radní Klega 

47/11. 468 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 2336/38 o výměře 
950 m2 v k.ú. Chodov z vlastnictví hl.m. Prahy do společného jmění 
manželů Jiřího a Aleny Valouškových, bytem Praha 4, Ke Smrčině 
230 

radní Klega 

47/12. 542 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 4400/93 
v k.ú. Modřany z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví obchodní 
firmy Ing.Jiří Fischer, se sídlem Pertoldova 3344/6, Praha 4 - 
Modřany 

radní Klega 

47/13. 551 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 1288/5 o výměře 3 109  
m2 k.ú. Hloubětín z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
BAYTON, a.s., Slévačská 744/1, Praha 9, IČ: 00674249   

radní Klega 

47/14. 552 Návrh na úplatný převod vlastnictví nemovitostí v k.ú. Kunratice, a 
to pozemků parc.č. 1002 a parc.č. 1003 z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví Petra Nováka, ul. Na drážce 1552, 530 03 Pardubice 

radní Klega 

47/15.   491 Návrh na úplatný převod části „Grábovy továrny“, části pozemku 
parc.č. 13/18, včetně budovy bez č.p. na parc.č. 13/18, k.ú. Libeň, z 
vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví společnosti FRANCES a.s., 
jejíž nemovitost je s tímto objektem stavebně spojena 

radní Klega 
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47/16. 316 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č 1236/40 v k.ú. Stodůlky 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti ELPO, kabelové 
sítě VN a NN, s.r.o. 

radní Klega 

47/17. 583 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 2644/11 o výměře 260 
m2 v k.ú. Hostivař z vlastn. hl. m. Prahy do vlastn. Dopravního 
podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti 

radní Klega 

47/18. 376 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 70/10 v k.ú. Záběhlice o 
výměře 180 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví JUDr.Petra 
Hulinského 

radní Klega 

47/19. 525 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 128 v k.ú. Troja 
z vlastnictví hl.m. Prahy do společného jmění manželů Charlese 
Paeke a Karolíny Paeke 

radní Klega 

47/20.   262 Návrh na úplatný převod pozemku parc. č. 496 v k.ú. Záběhlice o 
výměře 51 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví paní JUDr. 
Ivety Glogrové 

radní Klega 

47/21. 541 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 486/14 až 486/30 
zastavěná plocha v k.ú. Motol z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví vlastníkům družstevních staveb a garáží 

radní Klega 

47/22. 181 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 3257/2 v k.ú. Krč 
z vlastnictví hl.m.Prahy do podílového spoluvlastnictví Marie 
Chadtové, Miroslava Chadta a syna Miroslava Chadta   

radní Klega 

47/23. 443 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 1853/33 v k.ú. Podolí o 
výměře 71 m2  z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
PREdistribuce, a.s. 

radní Klega 

47/24. 442 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 5756/15 v k.ú. Záběhlice 
o výměře 2 m2 z vlastn. hl.m. Prahy do vlastn.í PREdistribuce, a.s. 

radní Klega 

47/25.   580 Návrh na schválení úplatného převodu částí pozemku parc.č. 
640/23 v kat. území Prosek z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
společnosti VEPRA s.r.o. 

radní Klega 

47/26.   102 Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku parc. č. 
2844/5  o výměře 136 m2 v k.ú. Smíchov z vlastnictví hl.m. Prahy 
do vlastnictví spol. Metrostav a.s. 

radní Klega 

47/27.   365 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc. č. 545/2 v 
k.ú. Radlice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví paní Hany 
Wagenhoferové 

 radní Klega 

47/28. 501 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 1285/37 o celkové 
výměře 969 m2 v k.ú. Troja z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
LinZA-DEVELOPMENT, s.r.o. 

radní Klega 

47/29.   584 Návrh úplatného převodu částí pozemku parc.č. 21 o výměře 76 m2 
v k.ú. Hostivař z vlastnictví hl. m. Prahy do SJM Ing. Dagmar 
Ludvíkové a Ing. Pavla Ludvíka 

radní Klega 

47/30. 433 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 2031/1 o výměře 75 
m2   v k.ú. Jinonice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví p. Mileny 
Sedláčkové 

radní Klega 

47/31.   461 Návrh úplatného převodu částí pozemků parc.č. 264 a 259 oba v 
k.ú. Hloubětín z vlastnictví hl.m. Prahy do společného jmění 
manželů Cardalových 

radní Klega 

47/32. 444 Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 732 v 
k.ú. Stodůlky z vlastnictví hl.m. Prahy do společného jmění 
manželů Pízových 

radní Klega 

47/33. 386 Návrh na schválení úplatného převodu částí pozemku parc.č. 
2487/2 v k.ú. Hloubětín z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
p.Karly Pospíšilové a SJM manželů Křemenových 

radní Klega 

47/34.   582 Návrh na úplatný převod částí pozemku parc.č. 971/1 o  výměře 6 
m2 v k.ú. Malešice z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví TTC 
TECHKOM CENTRUM, a.s. 

radní Klega 

48/1. 434 Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1599/4 v k.ú. Dolní 
Počernice do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č. 0134 
„TV Dolní Počernice, etapa 0005 – VINICE“ 

radní Klega 
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48/2. 384 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví částí pozemků parc. č. 207 a 
parc. č. 208 k. ú. Vinoř do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci 
stavby č. 3145 TV Vinoř, etapa 0007, Komunikace střed 

radní Klega 

48/3. 396 Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1411/2,3,4 a 1412/5 v k.ú. 
Běchovice do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega 

48/4. 576 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 2639/134 v 
k.ú. Žižkov z vlastnictví společnosti LE CYGNE SPORTIF 
GROUPE a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega 

48/5.   592 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví vodovodního řadu DN 200, 
redukční šachty v ulici Nad Horizontem, kanalizačního řadu DN 
300, DN 400, DN 600 a DN 800, rozšířené části komunikace 
Ústřední včetně chodníku při komunikaci,  dopravního značení, 
komunikační zeleně při ulici Ústřední, světelného signalizační 
zařízení 0.627 včetně koordinačního kabelu a napájecího kabelu, 
opěrné zdi na pozemcích parc. č. 479/1, parc. č. 415/3, parc. č. 
415/4, parc. č.  415/15, parc. č. 415/47, parc. č. 415/48, parc. č. 
415/49, parc. č. 415/51, parc. č. 415/52, parc. č.  345/1, parc. č. 
415/20 a částí pozemků parc. č. 415/47,  parc. č. 417   vše k.ú. 
Štěrboholy z vlastnictví  CA-Leasing EURO, s.r.o. se sídlem Praha 
5-Smíchov, Radlická 14/3201, IČ 496 17 044 do vlastnictví 
hlavního města Prahy za smluvní cenu ve výši 150.000,- Kč  

radní Klega 

48/6.   588 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemků parc. č. 2730/20, parc. 
č. 2730/21, parc. č. 2763/13, parc.č. 2755/2 v k.ú. Stodůlky ze 
spoluvlastnictví Zdeňky Reifové , Miroslava Beneše 

radní Klega 

48/7. 574 Návrh na úplatné nabytí vlastn. pozemků v k.ú. Kyje,  z konkurzní 
podstaty Pražských pekáren a mlýnů s.p.( JUDr. Ján Kurinec, 
správce konkurzní podstaty úpadce Pražské pekárny a mlýny s.p.) 

radní Klega 

49. 518 Návrh Ministerstva financí ČR na bezúplatné nabytí vlastnictví 
pozemků parc. č. 4068/2,4,7,17  k.ú. Strašnice z vlastnictví ČR do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega 

50/1. 532 Návrh na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy 
z  vlastnictví  Mc Donald´s ČR spol. s r.o., R-SOFT, a.s.,  Ing. 
Miroslava Rathouského,  Skanska Program Komfort, s.r.o. a 
EKOSPOL a.s. 

radní Klega 

50/2. 543 Návrh na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy ze 
spoluvlastnictví fyzických osob: Ivana Kuchaře a Zdeňky 
Kuchařové, Ing.Františka Krákory a Marie Krákorové, Jiřího Ložka 
a Milady Ložkové, Ing.Petra Baráka a Mgr. Hany Barákové, Petra 
Sosny a Radky Sosnové, Josefa Boháče a Ing.arch. Emanuely 
Boháčové, JUDr. Tomáše Otruby a Mgr. Martiny Otrubové 

radní Klega 

50/3. 577 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemku parc. č. 2775/2 o 
výměře 85 m2  v k.ú. Hostivař z vlastnictví ČR-Bytový podnik 
Praha 10 v likvidaci, s.p., do  vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega 

51/1. 544 Návrh na směnu pozemků v k.ú. Braník ve vlastnictví společnosti 
KUTA, a.s. za pozemky v k.ú. Michle ve vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega 

51/2. 545 Návrh směny pozemků v k.ú. Jinonice, Smíchov, Strašnice, 
Holešovice, Krč a Nové Město ve vlastnictví Dopravního podniku 
hl.m. Prahy, a.s. Sokolovská 217/42, Praha 9, IČO 00005886 za 
pozemky v k.ú. Holešovice, Modřany, Stodůlky, Malá Strana a 
Malešice ve vlastnictví hl.m. Prahy  

radní Klega 

51/3. 554 Návrh  směny pozemku v k.ú. Dolní Počernice ve vlastnictví Karla 
Caldra za pozemek v k.ú. Dolní Počernice ve vlastnictví hl.m.Prahy 

radní Klega 

51/4. 579 Návrh směny pozemku parc.č. 2540 a částí pozemků parc.č. 2541/1, 
2541/2, 2628/1 a 2630/13 vše v k.ú. Michle ve vlastnictví 
společnosti CTY GROUP, a.s. za část pozemku parc.č. 2628/18 v 
k.ú. Michle ve vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega 
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51/5.   589 Návrh na směnu nemovitostí ve vlastnictví hl.m. Prahy, 

zastavěných stavbami nebo přístupovými komunikacemi k 
objektům ve vlastnictví Pražské teplárenské a.s., za nemovitosti ve 
vlastnictví Pražské teplárenské a.s., převážně zastavěné místními 
komunikacemi ve vlastnictví hl.m. Prahy na území hl.m. Prahy 

radní Klega 

52/1. 496 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 34/52 ze dne 26.1.2006 
k úplatnému převodu pozemků z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy 
družstevní bytové výstavby platné do roku 1991 

radní Klega 

52/2. 537 Návrh  revokace usnesení ZHMP č. 35/35 ze dne 23.2.2006 na 
schválení úplatného převodu části pozemků parac. č. 283/21, 283/1 
a parc. č. 580/1v k.ú. Kamýk z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
společnosti Kuchař-Thein, s.r.o., se sídlem Praha 1, Vojtěšská čp. 
196/18 

radní Klega 

52/3.   590 Návrh revokace usnesení ZHMP č. 20/82 ze dne 16.9.2004  k 
návrhu úplatného převodu pozemků parc.č. 1293/79 a 1293/227 v 
k.ú. Řepy o výměře 5.602 m2 z vlastnictví HMP do vlastnictví 
společnosti OVUS a.s. 

radní Klega 

52/4. 108 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 24/12 ze dne 27.1.2005 k 
návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 178 v k. ú. Krč z 
vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví společnosti Linke, spol. s r.o. 

radní Klega 

53. 462 Úplatný převod pozemků z majetku hl.m. Prahy do vlastnictví 
vlastníků staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové 
výstavby platné do roku 1991 
Příloha č. 1 - prodej pozemků parc.č.939/32 až 939/36 v   
                      k.ú.Hlubočepy 
Příloha č. 2 - prodej pozemků parc.č. 1475/161,162 a 163  v k.ú.  
                     Košíře 
Příloha č. 3 - prodej pozemků parc.č. 397/73, 74 a 75 v k.ú.Chodov 
 
Příloha č. 4 - prodej pozemků parc.č. 1838/2 v k.ú.Braník 
 
Příloha č. 5 - prodej pozemků parc.č. 1293/660, 688 a 670 v   
                     k.ú.Řepy 

radní Klega 

54. 550 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  2 – pozemek v k.ú. Nové Město, dle G.P. 
MČ Praha  4 – pozemek v k.ú. Nusle – hřiště 
                        pozemky v k.ú. Braník – pod garážemi 
MČ Praha  5  – pozemky v k.ú. Košíře a Smíchov – na návrh OOA 
MČ Praha  9 – pozemky v k.ú. Prosek a Vysočany 
MČ Praha 10 – pozemky v k.ú. Vršovice – školní pozemky 
                         pozemky v k.ú. Vršovice, Malešice – přístavby 
                                                    k bytovým domům a zeleň  
                         pozemky v k.ú. Malešice – zeleň  
                         pozemky v k.ú. Strašnice – zeleň 
MČ Praha 12 – pozemky pod ÚMČ a zeleň 
MČ Praha 13 – pozemky v k.ú. Stodůlky při ZŠ Kuncová 
                         pozemky v k.ú. Stodůlky – pod bytovými domy 
MČ Praha 17 – pozemky v k.ú. Řepy – pod bytovými domy                                                        
MČ Praha- Křeslice – pozemky v k.ú. Křeslice  - část komunikace a  
                                                                               část zahrady 
MČ Praha- Lysolaje – pozemky v k.ú. Lysolaje – komunikace 
MČ Praha-Nebušice  – pozemek v k.ú. Nebušice – část komunikace 
MČ Praha- Nedvězí  – pozemky v k.ú. Nedvězí – na návrh OOA a 
 

radní Klega 
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odejmutí správy věcí z vlastnictví  hl.m. Prahy 
MČ Praha 2  – pozemky v k.ú. Nové Město 
MČ Praha 4  – pozemek v k.ú. Michle – část komunikace 
MČ Praha- Lysolaje a Suchdol  – odejmutí vodohospodářských  
                                                      staveb 

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

 
Dále budou žádat členové ZHMP o zařazení následujících tisků: 
 
Z – 510A –  Návrh na odvolání náměstka primátora hl.m.Prahy a člena Rady  
                    hl.m. Prahy JUDr. Petra Hulinského (ČSSD), náměstka primátora  
                   hl.m.Prahy a člena Rady hl.m.Prahy Mgr. Jana Choděry (ČSSD),  
                   členky Rady hl.m.Prahy Mgr. Hany Halové (ČSSD) a člena Rady  
                   hl.m.Prahy Jana Štrofa (ČSSD)    (RNDr. Witzany) 
Z – 250 E –  K vyhlášení místního referenda o konání Olympijských her v Praze    
                    v roce 2016 nebo 2020  (Mgr. Fischer) 
Z – 226 E -  K záměru vyhlášení místního referenda ke kandidatuře Prahy na  
                    pořádání letních olympijských her v roce 2020 (MUDr. Hvížďala) 
 
 
 
 
 

K   I N F O R M A C I 
 
1. 547 Informace o dopravních omezeních na území hl.m. Prahy radní Šteiner 
2. 528 Informace o vyúčtování provozu Zóny placeného stání v MČ Praha 

1 v roce 2005 a hospodářský výnos pro hl.m. Prahu 
radní Šteiner 

3. 490 Informace o vyúčtování daru ve výši 8 mil. Kč na pomoc při 
odstraňování následků přírodní katastrofy v Jižní Asii 

nám. Hulinský 

4. 503 Informace ke Zprávě o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za 1. čtvrtletí 
2006 

nám. Hulinský 

5. 437 Informace k  návrhu   Zásad, Harmonogramu a Metodiky pro 
sestavení rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2007, střednědobého 
rozpočtového výhledu do  roku 2012 a dlouhodobého rozpočtového 
výhledu do roku 2017  

nám. Hulinský 

6. 520 Informace o udělení grantů hl.m.Prahy v oblasti sportu a 
tělovýchovy na rok 2006 v programech II/2 a V/2 

nám. Hulinský 

7. 562 Informace o použití  finančních prostředků na realizaci II. kola 
grantů "PREVENCE KRIMINALITY 2006“ 

nám. Choděra 

8. 529 Informace o vyhodnocení „Programu dotací hl.m. Prahy na 
přeměnu topných systémů na území hl.m. Prahy“ v letech 1994 - 
2005 

radní Gregar 

      9. 549 Informace o poskytnutí finančních darů v celkové výši 2 mil. Kč na 
odstranění následků zemětřesení v Indonésii (ostrov Jáva) 

primátor hl.m. Prahy 

    10. 598 Informace o přidělení grantů v oblasti životního prostředí v roce 
2006  

 radní Gregar 

 
 
 
 


