UPRAVENÝ
NÁVRH

PROGRAMU JEDNÁNÍ

29. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy,
které se koná dne 17.9.2009
_______________________________________________________________
(odsouhlaseno Radou HMP dne 15.9.2009)
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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
Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 1 na vrub
kap. 10 - neúčelová rezerva rozpočtu hl.m. Prahy
Návrh na snížení účelové investiční dotace poskytnuté MČ Praha Troja z rozpočtu hl.m. Prahy a převodu finančních prostředků do
kapitoly 03 rozpočtu hl.m. Prahy
Návrh na rozšíření účelu investiční dotace poskytnuté MČ Praha Klánovice na základě usnesení ZHMP č. 26/1 ze dne 23.4.2009
Návrh na změnu účelu části investiční dotace poskytnuté z rozpočtu
hl.m. Prahy MČ Praha 15 na základě usnesení ZHMP č. 26/1 ze dne
23. 4. 2009
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha - Dolní
Počernice na vrub kap. 10 - neúčelová rezerva rozpočtu hl.m. Prahy
Návrh k vyúčtování investiční účelové dotace Dopravnímu podniku
hl.m. Prahy, a.s.ve výši 448 305 tis. Kč určené na předfinancování
projektu CZ.2.16/1.1.00/21003 - Tramvajová trať Radlická, v
souvislosti s dalšími dopravně-investičními akcemi, realizovanými
Dopravním podnikem hl.m.Prahy, a.s.
Aktualizace vývoje daňových příjmů hl. m. Prahy zpracované dle
nových odhadů Ministerstva financí ČR
Aktuální ratingové hodnocení hl.m. Prahy agenturou Moody ´s červenec 2009
Podpora infrastruktury předškolní péče na území hl. m. Prahy a
návrhu na rozdělení investiční rezervy na obnovu škol,
předškolních a školských zařízení
Návrh změn v zakládací listině "Nadačního fondu Cesta ke
vzdělání"
Návrh na změnu katastrální hranice Písnice - Hodkovice u Zlatníků

13.

698

14.

697

15.

699

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

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

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

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

primátor hl.m. Prahy
nám. Blažek

Geometrický
plán bude
vyvěšen
na desce vlevo
pod předsednictvem

Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Lochkov nám. Blažek
na přestavbu a dostavbu hasičské zbrojnice
Návrh na poskytnutí dotací městské části Praha 19 na výstavbu a nám. Blažek
vybavení hasičské zbrojnice Kbely
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ na provoz nám. Blažek
Sborů dobrovolných hasičů
+ nové znění přílohy č. 1 k usnesení ZHMP – technická oprava

1

16.

639

17.

624

18/1.

598

18/2.

622

18/3.

678

19.

612

20.

702

21/1.

737

21/2.

728

22.

660

23/1.

724

23/2.

522

23/3.

568

23/4.

725

23/5.

637

23/6.

442

23/7.

519

23/8.

638

Návrh na schválení úplatného nabytí pozemků v k.ú. Lochovice do
vlastnictví hl.m. Prahy dle zákona č. 95/1999 Sb.
Návrh na schválení úplatného nabytí a vzdání se práva převodu
pozemků do vlastnictví hl.m. Prahy dle zákona č. 95/1999 Sb.
Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Hodkovičky a Bubeneč
z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem
státu pro Sady, lesy a zahradnictví Praha, státní podnik „v likvidaci“
do vlastnictví hl.m. Prahy
Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Stodůlky, Vinoř,
Šeberov, Košíře, Kyje, Ďáblice a Třeboradice z vlastnictví České
republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek
hl.m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hl.m. Prahy
Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Hloubětín z vlastnictví
České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní
statek hl.m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hlavního města Prahy
Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa
služeb hlavního města Prahy
Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa
služeb hl.m. Prahy a k návrhu obecně závazné vyhlášky, 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 svěřené věci z vlastnictví hl.m. městské části Praha
12 (pozemek parc.č. 2511/1 v k.ú. Modřany)
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, svěření správy
věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem Praha 12, Praha 15, Praha - Kolovraty, Praha - Kunratice, Praha Lysolaje a Praha - Satalice (movitý majetek - požární automobily)
Návrh na poskytnutí humanitární pomoci obci Jeseník, Olomoucký
kraj, ve výši 50 mil. Kč
Návrh na volbu přísedících Městského soudu v Praze
Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 432/5 o
výměře 3688 m2 v k.ú. Káraný z vlastnictví hl.m. Prahy do
vlastnictví obce Káraný
Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 2557/1 o výměře 487 m2
a parc.č. 2557/2 o výměře 1 566 m2 v k.ú. Kobylisy z vlastnictví
hl.m. Prahy do vlastnictví CPI Reality, a.s.
Návrh na úplatný převod částí pozemku parc.č. 230/7 v k.ú. Chodov
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Er prof, spol. s r.o., se
sídlem Praha 4, Starochodovská 1359
Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 1121/53 o
výměře 343 m2 v k.ú. Prosek z vlastnictví hl.m. Prahy do
vlastnictví společnosti ALOE CZ, a.s.
Návrh na úplatný převod pozemků 423/1 o výměře 17 m2, parc.č.
429/7 o výměře 130 m2, parc.č. 1761/120 o výměře 50 m2 a parc.č.
1763/4 o výměře 10 m2, vše v k.ú. Hostivař z vlastnictví hl.m.
Prahy do SJM JUDr. Zdeňka Kašpárka, CSc. a MUDr. Hany
Kašpárkové
Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č.
2513/3 o výměře 100 m2 v k.ú. Dejvice z vlastnictví hl.m. Prahy do
SJM Ing. Václava Krákory a Evy Krákorové
Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 3439/2 o výměře 143 m2
v k.ú. Libeň z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Komerční
banky, a.s.
Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 567/2 o
výměře 92 m2, k.ú. Střížkov z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví
Bohemia Properties a.s.
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Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 2549/8 v k.ú. Záběhlice o
výměře 44 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví spol.
PREdistribuce, a.s.
Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 1773 o výměře 29
m2 v k.ú. Kobylisy z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví pana
Ing. Ondřeje Hory
Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 524/10 v
k.ú. Hrdlořezy o výměře 17 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do
vlastnictví společnosti BRETTON s.r.o.
Návrh na úplatný převod rekreační chaty č.ev. 354 s pozemky
parc.č. st. 583 a 189/17 v k.ú. Svojetice
Návrh na úplatný převod plynárenského zařízení v k.ú. Uhříněves z
vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Pražská plynárenská a.s.
Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1619/1 o výměře 3 581
m2 v k.ú. Troja, z podílového spoluvlastnictví Ing. Hraběte Jana,
Polcarové Milady a Pospíšilové Vladimíry do vlastnictví hl.m.
Prahy pro realizaci stavby č. 0012 „Protipovodňová opatření na
ochranu HMP“, etapa 0007 Troja, část 14 - Městský okruh
Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1619/2, k.ú. Troja o
výměře 1143 m2, pozemku parc.č. 1619/3, k.ú. Troja o výměře 109
m2 a pozemku parc.č. 1619/4, k.ú. Troja o výměře 25 m2 z
vlastnictví paní Moniky Novotné do vlastnictví hl.m. Prahy pro
realizaci stavby č. 0012 „Protipovodňová opatření na ochranu
HMP“, etapa 0007 Troja, část 14 Městský okruh
Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1615 o výměře 2639 m2 v
k.ú. Troja z podílového spoluvlastnictví Ing. Güttera Zdeňka CSc.,
Černé Aleny a ČR do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č.
0012 "Protipovodňová opatření na ochranu HMP", etapa 0007
Troja, část 14 - Městský okruh
Návrh na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1640/2, k. ú. Řeporyje o
výměře 40 m2 a pozemku parc. č. 1641/5, k.ú. Řeporyje o výměře
379 m2 z vlastnictví paní Julie Růžičkové do vlastnictví hl.m. Prahy
pro realizaci stavby č. 3090 „TV Řeporyje“, etapa 0013 Rudoltická
Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1588/2 o výměře 463 m2
v k.ú. Troja z podílového spoluvlastnictví Čermákové Jarmily a
Soukupa Josefa do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č.
0012 "Protipovodňová opatření na ochranu HMP", etapa 0007
Troja, část 16 - Pod Havránkou
Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 750/4 o výměře 404 m2 v
k.ú. Zličín zapsaného na LV č.928 do vlastnictví hl.m. Prahy
Návrh na úplatné nabytí pozemků parc.č. 2511/28 o výměře 12 m2,
1255/2 o výměře 929 m2, 1255/4 o výměře 23 m2, 1255/6 o
výměře 7 388 m2 a 1255/1 o výměře 2 658 m2 v k.ú. Radotín, z
vlastnictví Římskokatolické farnosti u kostela sv. Petra a Pavla,
apoštolů, Praha - Radotín, Václava Balého 450/5, 153 00 Praha Radotín do vlastnictví hl.m. Prahy
+ nové znění usnesení – technická oprava
Návrh na úplatné nabytí pozemků parc.č. 659/35, 659/56, 816/3,
části pozemku parc.č. 875/5 a části pozemku PK 233, který je částí
KN parc.č. 880/6 v k.ú. Písnice do vlastnictví hl.m. Prahy
Návrh na úplatné nabytí části pozemku parc.č. 366 k.ú. Cholupice o
výměře 32 m2 z vlastnictví Tělovýchovné jednoty Sokol Cholupice
do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č. 0132 TV Točná,
etapa 0001 - IS Cholupice, část 01 - Cholupice
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Návrh na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 2035/6 o výměře 88
m2 a parc.č. 2035/7 o výměře 39 m2 k.ú. Podolí z vlastnictví ČR Pražské restaurace, státní podnik v likvidaci do vlastnictví hl.m.
Prahy
Návrh na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla ze
spoluvlastnictví Ing. Jiřího Šumy (podíl1/2) a manželů Ivana a
Stanislavy Tesaříkových (SJM podíl 1/2) do vlastnictví hl.m. Prahy
Návrh na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví
Ing. Lubomíra Procenka do vlastnictví hl.m. Prahy
Návrh na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví
PRAŽSKÁ REALITNÍ, s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy
Návrh na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví
Steady Financial, a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy
Návrh na vzdání se práva zpětné koupě, zákazu zcizení a zadlužení
pro hlavní město Prahu k pozemkům parc.č. 2396/1, parc.č. 2396/2
a budově č.p. 970 v k.ú. Braník
Návrh na zrušení zástavního práva smluvního za pohledávku
investičního příspěvku hl.m. Prahy k č.p. 666 a pozemkům parc.č.
1807, parc.č. 1808/1, parc.č. 1808/2 v k.ú. Michle
Návrh na změnu účelu části investiční dotace poskytnuté z rozpočtu
hl.m. Prahy MČ Praha - Kunratice na základě usnesení ZHMP
č. 24/10 ze dne 19. 2. 2009
Návrh směny pozemku parc.č. 676/71 o výměře 64 m2 v k.ú. Dolní
Měcholupy ve vlastnictví AUTOSERVIS FILIPEK s.r.o., za stavbu
garáže v k.ú. Dolní Měcholupy ve vlastnictví hl.m. Prahy,
postavenou na pozemku parc.č. 676/47 ve vlastnictví
AUTOSERVIS FILIPEK s.r.o.
k návrhu směny dvou částí pozemku parc.č. 320/11 o výměře
457m2 a pozemku 519/5 o výměře 111m2, všechny v k.ú.
Třebonice ve vlastnictví pana Ivana Jelínka za pozemek parc.č.
288/4 o výměře 177m2, pozemek parc.č. 336/4 o výměře 116m2 a
pozemek parc.č. 346 o výměře 220m2, všechny v k.ú. Třebonice ve
vlastnictví hl.m. Prahy
Návrh směny části pozemku parc. č. 265/14 o výměře 21m2 v k.ú.
Jinonice, ve vlastnictví paní Jany a pana Radima Antonových za
část pozemku parc.č. 267 o výměře 52m2 v k.ú. Jinonice, ve
vlastnictví hl.m. Prahy
Návrh revokace usnesení ZHMP č. 27/12 ze dne 28.5.2009
schválení úplatného převodu částí pozemku parc.č. 982 o celkové
výměře 510 m2 v k.ú. Vokovice, Mgr. Martině Šritrové, Janu
Němečkovi, Zdeňku Holovskému, Janu Holovskému a Maríi
Radové, za účelem vytvoření jednoho funkčního celku s
nemovitostmi žadatelů
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 7, 14 a Praha-Dubeč
- MČ Praha 7, 10 a 13 (pozemky v k.ú. Holešovice, Záběhlice a
Stodůlky)
- MČ Praha 10, 13 a 14 (nemovitosti v k.ú. Vršovice, Stodůlky,
Hloubětín, Hostavice a Kyje)
- MČ Praha 13 a 14 (pozemky v k.ú. Stodůlky a v k.ú. Hloubětín)
- MČ Praha 13 a Praha-Nedvězí (nemovitosti v k.ú. Stodůlky
a v k.ú. Nedvězí)
- MČ Praha 11 (pozemky v k.ú. Chodov a Háje)
- MČ Praha 11 (pozemky v k.ú. Chodov a Háje)
- MČ Praha 11 (pozemky v k.ú. Chodov )
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- MČ Praha 3, 5, 16 a Praha-Ďáblice (pozemky v k.ú. Žižkov,
Smíchov, Radotín a Ďáblice)
- MČ Praha 17 (pozemky v k.ú. Řepy)
- MČ Praha 8 (pozemky v k.ú. Kobylisy, Libeň a Čimice)
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 6 a 9 (pozemky pod komunikacemi v k.ú. Břevnov,
Libeň a Vysočany)
- MČ Praha 6,11 a Praha-Březiněves (stavby veřejného a
slavnostního osvětlení v k.ú. Dejvice, Chodov
a Březiněves)
Návrh na poskytnutí bezúročné půjčky z rozpočtu hl.m. Prahy
příspěvkové organizaci Střední škola - Centrum odborné přípravy
technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 k zajištění
retrofinancování grantu v rámci Finančních mechanismů
Evropského hospodářského prostoru a Norska na projekt
"Perspektis 21-Obnovitelné zdroje-perspektiva pro 21. století"
Návrh na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2009
určenou na integraci žáků škol a školských zařízení, zřizovaných
městskými částmi hl.m. Prahy
Návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací v
působnosti SMT MHMP
Návrh na změnu zřizovací listiny Gymnázia Jana Keplera, Praha 6,
Parléřova 2
Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Masarykova
střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12
Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední
škola elektrotechniky a strojírenství
Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní
škola praktická a Základní škola speciální, Praha 5, Pod Radnicí 5 a
k návrhu obecně závazné vyhlášky, 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 městské části Praha 5 (budova č.pop. 1264 a
pozemky parc.č. 3, 4, 5/2, 7/1 vč. stavby skladu (kolny), 7/2 a id.
podílu 87/216 parc.č. 5/1 v k.ú. Košíře)
Návrh obecně závazné vyhlášky, 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 h.m. Prahy městské části Praha 5 (objekt č.pop.
206 vč. pozemků parc.č. 553 a 554 v k.ú. Hlubočepy) a k návrhu
změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a
Střední škola pro žáky se specifickými poruchami chování (se
sídlem Na Zlíchově 19, 152 00 Praha 5)
Návrh k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy pro projekty Operačního
programu Praha - Adaptabilita
Návrh k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s postupem
realizace projektů financovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost
Návrh na schválení projektů v rámci 2. výzvy Operačního programu
Praha - Konkurenceschopnost - oblast podpory 1.2 Rozvoj a
dostupnost ICT služeb, 2.1 Revitalizace a ochrana území, 3.3
Rozvoj malých a středních podniků
Návrh na schválení individuálního komplexního projektu odboru
školství, mládeže a tělovýchovy MHMP předloženého v rámci
prioritní osy 3 Modernizace počátečního vzdělávání Operačního
programu Praha - Adaptabilita
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Návrh k účasti hl.m. Prahy v projektu Active A.G.E z operačního
programu evropské územní spolupráce URBACT II
Návrh na uzavření dohody o splátkách o úhradě dlužného
nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu včetně
poplatku z prodlení s nájemcem bytu ve vlastnictví hl. m. Prahy
Návrh na úplatné nabytí pozemků parc.č. 2465/7 a parc.č. 2465/6 v
k.ú. Libeň z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví hl.m. Prahy
Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 474/1 v k.ú. Šeberov z
vlastnictví Ludmily Auředníkové do vlastnictví hl.m. Prahy
Návrh na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Strašnice z podílového
spoluvlastnictví MUDr. Boháče Zdeňka, PhDr.Gaudlové Daniely,
Němce Jaroslava do vlastnictví hl.m. Prahy
Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 933/9 o
výměře 76 m2, ostatní plocha v k.ú. Malá Strana (Lobkovická
zahrada) z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s
majetkem státu pro Diplomatický servis se sídlem Václavské
náměstí 816/49, 116 21 Praha 1 do vlastnictví hl.m. Prahy
Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví k pozemku parc.č. 496/157 v
k.ú. Střížkov z vlastnictví České republiky do vlastnictví hl.m.
Prahy
Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví k pozemkům v k.ú.
Hrdlořezy, Prosek, Hlubočepy, Vršovice, Stodůlky, Háje z
vlastnictví České republiky do vlastnictví hl.m. Prahy
Návrh na bezúplatné nabytí nového kolektoru, vestavby řídící
místnosti stávajícího kolektoru, veřejného osvětlení a dynamického
naváděcího systému v k.ú. Chodov z vlastnictví Centrum Praha
Jih-Chodov, s.r.o. se sídlem Na můstku 388/9, 110 00 Praha Staré Město do vlastnictví hl.m. Prahy - I. etapa
Návrh na bezúplatné nabytí veřejného osvětlení v pořizovací
hodnotě 2 301 161,37 Kč bez DPH v k.ú. Chodov z vlastnictví
Centrum Praha Jih-Chodov, s.r.o. se sídlem Na můstku 388/9,
110 00 Praha - Staré Město do vlastnictví hl.m. Prahy
Návrh na bezúplatné nabytí veřejného osvětlení v ulici Bryksova,
Praha 9, na pozemcích parc.č. 232/18, parc.č. 232/25, parc.č.
232/315, parc.č. 232/369, parc.č. 232/667 a parc.č. 232/9 v k. ú.
Černý Most v pořizovací hodnotě 185 670,- Kč bez DPH z
vlastnictví společnosti Centrum Černý Most, a.s. se sídlem Na
Můstku 388/9, Praha 1 do vlastnictví hl.m. Prahy
Návrh na bezúplatné nabytí veřejného osvětlení, vybudovaného na
pozemku parc.č. 1484, parc.č. 1485 a parc.č. 1233/1 v k. ú. Dolní
Chabry v pořizovací hodnotě 220 000,- Kč bez DPH z vlastnictví
Luďka Dvořáka, Blanky Horské a Josefa Malého do vlastnictví
hl.m. Prahy
Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví veřejného osvětlení,
vybudovaného v ulicích Dvořákova, Milana Kadlece a Velemínská
v Praze-Dolních Chabrech na pozemcích parc.č. 1372/10 a parc.č.
1372/212 v k.ú. Dolní Chabry v hodnotě 588.122,- Kč bez DPH z
vlastnictví Ing. Dalibora Stejskala do vlastnictví hl.m. Prahy
Návrh na bezúplatné nabytí 21 stožárů veřejného osvětlení s
rozvaděčem a kabelovým vedením, vybudovaných v rámci Bytové
výstavby v Praze 20 - Horní Počernice, mezi ulicemi Jeřická - V
Lukách v pořizovací hodnotě 398 118,- Kč bez DPH z vlastnictví
Konhefr HP, s.r.o. se sídlem Praha 9, K Berance 1934/2 do
vlastnictví hl.m. Prahy
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Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví 14 stožárů veřejného
osvětlení v obytném souboru Štěrboholy - Pod Valem na pozemcích
parc.č. 439/3, 439/77, 439/136, 439/138, 439/140, 439/142,
439/150, 439/148, 439/146, 439/144, 456/2 a 456/5 v k.ú.
Štěrboholy z vlastnictví IPB Real, a.s. se sídlem Přemyslovská
2845/43, 130 00 Praha 3 do vlastnictví hl.m. Prahy
Návrh na bezúplatné nabytí veřejného osvětlení v rámci I. etapy
(1. a 2. část) Obytného souboru na Lhotách v Praze 4 z vlastnictví
společnosti K-Stavby, a.s. se sídlem Nábřežní 87, Praha 5 do
vlastnictví hl.m. Prahy
Návrh na bezúplatné nabytí mimoúrovňové křižovatky silnic
Cínovecká - Kostelecká, veřejného osvětlení a pozemků v Praze 8,
k.ú. Ďáblice z vlastnictví West Investment k.s. se sídlem Kostelecká
822/75, 196 00 Praha 9 - Čakovice do vlastnictví hl.m. Prahy
Návrh na bezúplatné nabytí komunikačních staveb a pozemků v
k.ú. Chodov a světelného signalizačního zařízení č. 4.636 Roztylská
- přechod v k.ú. Chodov od Centrum Praha Jih-Chodov, s.r.o. do
vlastnictví hl.m. Prahy
Návrh na bezúplatné nabytí komunikace a chodníků, světelného
signalizačního zařízení č. 5.654 s pojezdovým chodníkem a
veřejného osvětlení v k.ú. Radlice z vlastnictví Skanska Reality a.s.
se sídlem Líbalova 1/2348, Praha 4, 149 00 do vlastnictví hl.m.
Prahy
k návrhu na bezúplatné nabytí chodníku, vybudovaného při ulici
Hudečkova v Praze 4 Krč, na pozemcích parc.č. 879/31 a parc.č.
883/1 v k.ú. Krč z vlastnictví SUERTE, s.r.o. se sídlem Podolská
126/103, 147 00 Praha 4 do vlastnictví hl.m. Prahy
k návrhu na schválení vypořádání práva stavby formou úplatného
převodu vlastnictví pozemků parc.č. 2557/86 o výměře 63 m2, pod
stavbou rodinného domu a parc.č. 2557/11 o výměře 791 m2,
plochy funkčně příslušné, zahrady, oba v k.ú. Břevnov do
spoluvlastnictví Mgr. Jaroslavy Novákové a Doc. MUDr. Ivany
Štětkářové, CSc
Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 2665, nově
označené jako parc.č. 2665/2 o výměře 75 m2 vše v k.ú. Smíchov z
vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků
domu č.p. 2619 a pozemku parc.č. 2655 zapsaných na LV č. 2799
pro k.ú. Smíchov
Návrh na úplatný převod části pozemku parc. č. 2482 dle GP
č. 1688-13/2008 odděleného a nově označeného jako parc.č. 2482/2
o výměře 176 m2 v k.ú. Hloubětín z vlastnictví hl.m. Prahy do
vlastnictví Společenství vlastníků jednotek pro dům Vaňkova 4, se
sídlem Vaňkova 434/4, 198 00 Praha 9 - Hloubětín
Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 2513/230 (346 m2),
2513/241 (73 m2), 2519/68 (337 m2), 2530/34 (182 m2) a 2530/41
(44 m2) z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví vlastníků domů čp.
2256, 2251, 2370 a 2409, vše k.ú. Dejvice
Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 2513/188, 2513/189 a
2513/248 z vlastnictví hl.m. Prahy vlastníkům domů čp. 2233 a
2247, vše k.ú. Dejvice
Návrh úplatného převodu pozemků z vlastnictví hl.m. Prahy do
vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy
družstevní bytové výstavby platné do roku 1991
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Příloha č. 1
k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 4400/486, 4400/487,
4400/488, 4400/489, 4400/490 a 4400/491 z vlastnictví hl.m. Prahy
do podílového spoluvlastnictví vlastníkům domů čp. 3254, 3255 a
3256, vše k.ú. Modřany
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Příloha č .2
k návrhu na úplatný převod zastavěných pozemků parc.č. 1024/1 o
výměře 360 m2, parc.č. 1024/2 o výměře 359 m2 a parc.č. 1024/3
dle GP č. 2425-468/2003 s novou výměrou 195 m2 a pozemků
souvisejících parc.č. 1024/8 o výměře 58 m2, parc.č. 1024/9 o
výměře 133 m2, parc.č. 1024/10 o výměře 8 m2, parc.č.1024/11 o
výměře 21 m2, parc.č. 1024/12 o výměře 18 m2 a částí pozemku
parc.č. 1024/6 dle GP č. 2425-468/2003 oddělených a nově
označených jako parc.č. 1024/6 o výměře 663 m2, parc.č. 1024/23
o výměře 603 m2 a parc.č. 1024/24 o výměře 135 m2, vše v k.ú.
Dejvice z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví
vlastníků bytů a společných částí domu č.p. 1975, Praha 6 a do
vlastnictví Bytového družstva V zeleni I
Příloha č. 3
k návrhu na úplatný převod podílu 646/5343 pozemků parc.č.
397/150, 397/151 a 397/152 z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového
spoluvlastnictví vlastníků bytů, nebytových prostor a společných
částí v domech čp. 1918, 1919 a 1920, vše k.ú. Chodov, k jejichž
bytům dosud nebyly odkoupeny příslušné podíly pozemků podle
dříve přijatých usnesení ZHMP
Příloha č. 4
k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 1293/616, 1293/617,
1293/618, 1293/619, 1293/620, 1293/628 a 1293/629 z vlastnictví
hl.m. Prahy vlastníkům domů čp. 1254 až 1260, vše k.ú. Řepy
Příloha č. 5
k návrhu na úplatný převod zastavěného pozemku parc.č. 669/4 o
výměře 572 m2 a části pozemků souvisejících parc.č. 669/1, parc.č.
675 a parc.č. 3765/1 v k.ú. Libeň z vlastnictví hl.m. Prahy do
podílového spoluvlastnictví a vlastnictví vlastníků bytů a
společných částí domu č. p. 2004, ulice S. K. Neumanna v Praze 8
Příloha č. 6
k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 4400/118, 4400/699,
4400/700, 4400/701, 4410/16, 4410/28, 4410/29 a 4410/31 z
vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví vlastníků domu čp. 3221, vše
kat. území Modřany
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
Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 27/39 ze dne 28.5.2009 - k
návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy vlastníkům památkově
významných staveb a objektů v roce 2009
Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl.m.
Prahy Městská poliklinika Praha
Zpráva o dalším postupu bezbariérového zpřístupňování stanic
metra včetně návrhu financování
Návrh na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Velká a Malá Chuchle jako
majetkoprávního vypořádání staveb Připojení Velké a Malé
Chuchle 2. stavba a 1b stavba
Návrhu na úplatné nabytí pozemku č.parc. 1893/17 v k.ú. Bubeneč
o výměře 36 m2 a pozemku č.parc. 1934 v k.ú. Bubeneč o výměře
513 m2 s rekreační chatou nezapsanou v katastru nemovitostí, z
vlastnictví Aleny Šlehoferové do vlastnictví hl.m. Prahy pro
realizaci stavby č. 6963, „Celková přestavba a rozšíření Ústřední
čistírny odpadních vod na Císařském ostrově“, Etapa 0001 - areál
nové vodní linky
Návrh na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Vinoř z vlastnictví
společnosti MOVI real, s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy
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Návrh na úplatné nabytí části pozemku parc.č. 1327/168 v k.ú. radní Štěpánek
Běchovice dle geometrického plánu č. 744-175/2008 ze dne
14.5.2008 nově označeného jako pozemek parc.č. 1327/199 o
výměře 5.204 m2 a na něm umístěných objektů do vlastnictví hl. m.
Prahy v souvislosti s realizací st. č. 8521 Sběrný dvůr Běchovice
Návrh personálních změn ve výborech ZHMP
předsedové výborů
Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP
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Informace o významných dopravních omezeních na hlavních
komunikacích v Praze
Zpráva o činnosti Rady hl.m. Prahy za 1. pololetí 2009
Informativní zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení
Zastupitelstva hl. m. Prahy
Informace se shrnutím výsledků kontrol provozoven, ve kterých
dochází k nákupu použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí,
přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho
nákupu či přijetí do zástavy za I. pololetí 2009
Informace o přidělení grantů v oblasti životního prostředí v roce
2009
Informace o činnosti Výboru evropských fondů ZHMP za 1.
pololetí roku 2009
Informace o činnosti Výboru pro výchovu a vzdělávání
Zastupitelstva hlavního města Prahy za I. pololetí 2009
Informace o činnosti výboru infrastruktury ZHMP za I. pololetí
2009
Informace o činnosti Výboru dopravy Zastupitelstva hl. m. Prahy
za I. pololetí roku 2009

radní Šteiner
primátor hl.m. Prahy
primátor hl.m. Prahy
nám. Blažek

radní Štěpánek
předseda výboru
JUDr. Tomáš Vavřinec
předseda výboru
Ing. Karel Jech
předseda výboru
Ing. Mgr. Miroslav
Poche
předseda výboru
Ing. David Vodrážka
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