
                         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 
 

16.  zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 24. 4. 2008 

______________________________________________________________ 
(odsouhlaseno Radou HMP dne 22.4.2008) 

 
1. 680 Požadavky městských částí hl. m. Prahy na ponechání 

nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. 
m. Prahy v roce 2007 (popř. 2006) k využití v roce 2008 

primátor hl.m. Prahy  

2. 758 Návrh na uvolnění rezervy pro městské části hlavního města Prahy 
vytvořené v kap.1016 rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2008 

primátor hl.m. Prahy  

3. 687 Návrh na poskytnutí neinvestičního transféru obecně prospěšné 
společnosti Praha Olympijská o.p.s. a k provedení organizačních 
změn v této společnosti 

primátor hl.m. Prahy  

4. 670 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace městským částem 
z grantů „Prevence kriminality 2008“ 

nám. Blažek  

5/1. 683 Návrh na schválení úplatného nabytí pozemků do vlastnictví hl. m. 
Prahy dle zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

nám. Blažek  

5/2. 618 Návrh na schválení nabytí a vzdání se práva převodu pozemků do 
vlastnictví hl. m. Prahy dle zákona č. 95/1999 Sb. 

nám. Blažek  

6. 682 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví k pozemkům v k.ú. Malešice 
z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem 
státu pro Státní statek hl. m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hl. m. 
Prahy 

nám. Blažek  

7. 745 Návrh na změnu účelu schválené investiční dotace a k uvolnění 
dotací z rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2008 v kap. 01, 02 a 08 pro 
MČ hl.m. Prahy 

nám. Klega  

8/1. 760 Návrh na schválení úplatného převodu částí pozemku parc. č. 2627 
o výměře 976 m2 v kat. území Kunratice z vlastnictví hl.m. Prahy 
do společného jmění manželů  Alexeje a Marie Kormaňákových, do 
vlastnictví Františka Plesara, Jiřího Plesara a Jany Kučerové 

nám. Klega  

8/2. 761 Návrh na schválení úplatného převodu částí pozemku parc. č. 428/1 
o celkové výměře 766 m2 v kat. území Libuš z vlastnictví hl.m. 
Prahy do SJM manželů Ing. Miroslava Hübnera a Ing. Vladimíry 
Hübnerové, manželů Radko Kasky a Lenky  Kaskové-Todtové, 
manželů Ing. Vratislava Prejzka a MUDr. Dagmar Prejzkové, 
manželů Ing. Jaroslava Šťovíčka, CSc. a Mgr. Aleny Šťovíčkové 

nám. Klega  

8/3. 722 Návrh na úplatný převod objektu čp. 1582, Pod Svahem 12,  
Praha 4, na pozemku parc.č. 1558/5 v k.ú. Braník, včetně 
zastavěného pozemku parc.č. 1558/5 o celkové výměře 216 m2 

nám. Klega  

8/4. 830 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc. č. 4984/6 o 
výměře 72 m2 v k.ú. Smíchov z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví spol. Pivovary Staropramen a.s. 

nám. Klega  

8/5. 725 Návrh na schválení úplatného převodu vlastnictví části pozemku č. 
parc. 1293/3 o výměře 8 m2 v k.ú. Nebušice z vlastnictví hl.m. 
Prahy do vlastnictví Pražského jezdeckého klubu Gabrielka, se 
sídlem Nebušice 49, Praha 6, za celkovou kupní cenu ve výši 
14.960 Kč, tj. 1.870 Kč/m2 

nám. Klega  

 



8/6. 744 Návrh na schválení úplatného převodu věci z vlastnictví hl. m. 
Prahy do vlastnictví Pražské plynárenské Distribuce,a.s.,se sídlem 
Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08 

nám. Klega  

9. 756 Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 8/38 ze 
dne 21.6.2007 k návrhu směny pozemku parc. č. 1236/75 a části 
pozemku parc. č. 1236/102 v k.ú. Stodůlky, ve vlastnictví 
společnosti SAPA, s r.o.,  za část pozemku parc. č. 2711/7 v k. ú. 
Braník ve vlastnictví hl.m.Prahy 

nám. Klega  

10. 708 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 18, Praha - Běchovice, Praha - Kunratice (pozemky v 
                                              k.ú. Letňany, Běchovice a Kunratice) 
- MČ Praha 2 (pozemky parc.č. 4124/1,2 a 3 v k.ú. Vinohrady) 
- MČ Praha 20 a Praha – Klánovice (pozemky v k.ú. Horní 
                                                           Počernice a Klánovice) 
- MČ Praha –Lipence (pozemky v k.ú. Lipence) 

nám. Klega  

11. 742 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 – Chuchle (id.1/4 pozemku parc.č. 1108/8 v k.ú. Velká  
                                      Chuchle) 
- MČ Praha 10 (pozemek parc.č. 4307/60 v k.ú. Strašnice a parc.č. 
                         3392/5 v k.ú. Michle) 

nám. Klega  

12. 759 Závěrečná zpráva o inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy za 
rok 2007 

nám. Kousalíková  

13/1. 655 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská 
škola speciální, Praha 8, Drahaňská 7 

nám. Kousalíková  

13/2. 622 Návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací v 
působnosti SMT MHMP zřizovaných hl.m. Prahou 

nám. Kousalíková  

13/3. 751 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní 
škola speciální a Základní škola praktická, Praha 10, 
Starostrašnická 45 

nám. Kousalíková  

13/4. 704 Návrh na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap.04 - Školství, 
mládež a samospráva na rok 2008 u škol a školských zařízení, 
jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha a u předškolních 
zařízení, škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou 
městské části hlavního města Prahy 

nám. Kousalíková  

14/l. 748 Návrh na úplatné nabytí nemovitostí z vlastnictví České republiky 
do vlastnictví HMP pro účel realizace stavby Městského okruhu č. 
9515 Myslbekova - Prašný most 

radní Šteiner  

14/2. 765 Návrh na zvýšení rozpočtu hl.m.Prahy v roce 2008 o účelový 
investiční transfer ze SFDI na financování výstavby a modernizace 
průjezdních úseků silnic a dálnic pro OMI MHMP 

radní Šteiner  

15. 754 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc. č. 641/29 v k. ú. 
Satalice a pozemku parc. č. 1976/7 v k. ú. Kbely ze spoluvlastnictví 
Jiřího Kubeše (podíl 1/2) a Josefa Kubeše (podíl 1/2) do vlastnictví 
hl. m. Prahy 

radní Štěpánek  

16. 747 Návrh na udělení účelové neinvestiční dotace HMP pro MČ 
v oblasti sociálních služeb v roce 2008 

radní Janeček  

17. 735 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 2635/17 o 
výměře 117 m2 v k.ú. Hloubětín z vlastnictví Renáty Janotové, 
Malkovského 598, Praha 9 - Letňany do vlastnictví hl. m. Prahy 

radní Janeček  

18. 755 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemků v k. ú. Hrdlořezy a 
k. ú. Vokovice z vlastnictví České republiky do vlastnictví hl. m. 
Prahy 

radní Janeček  

 



19/1. 728 Návrh na úplatný převod pozemků kat.území Dejvice, parc.č. 
4184/14 (80 m2), 4184/39 (197 m2) a 4184/44 (14 m2) z vlastnictví 
hl.m. Prahy do SJM RNDr. Pavla Doubravy a Dagmar Doubravové 

radní Janeček  

19/2. 650 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 pozemku parc. č. 2131/246 zastavěná plocha o výměře 536 
m2 a pozemků souvisejících parc. č. 2131/577 a 2131/581 o 
celkové výměře 316 m2 v k.ú. Stodůlky z vlastnictví hl.m. Prahy do 
podílového spoluvlastnictví vlastníkům  družstevní stavby na 
pozemku situované 
Příloha č. 2 
- převod pozemků parc.č. 2131/251, 2131/252 a 2131/253 o celkové 
výměře 788 m2 zastavěná plocha a pozemků souvisejících, které 
tvoří se zastavěnými pozemky funkční celek parc. č. 2131/496 a 
2131/497 o celkové výměře 928 m2 vše v k.ú. Stodůlky z 
vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníkům 
staveb na pozemcích situovaných 
Příloha č. 3 
- převod pozemků parc.č. 852/10 a 852/11 v k.ú. Hodkovičky 
vlastníkům družstevních staveb na pozemcích situovaných 
Příloha č. 4 
- převod pozemků parc.č. 852/12 a 852/13 v k.ú. Hodkovičky 
vlastníkům družstevních staveb na pozemcích situovaných 
Příloha č. 5 
- převod pozemků parc. č. 852/15 o výměře 288 m2, 852/16 o 
výměře 277 m2, 852/17 o výměře 292 m2, 852/18 o výměře 290 
m2 a 852/19 o výměře 298 m2 v k.ú. Hodkovičky vlastníkům 
družstevních staveb na pozemcích situovaných 
Příloha č. 6 
- převod pozemků parc. č. 852/20 a 852/21 v k.ú. Hodkovičky 
vlastníkům družstevních staveb na pozemcích situovaných 
Příloha č. 7 
- převod pozemků parc. č. 852/25 a 852/26 v k.ú. Hodkovičky 
vlastníkům družstevních staveb na pozemcích situovaných 
Příloha č. 8 
- převod pozemků parc. č. 852/27 a 852/28 v k.ú. Hodkovičky 
vlastníkům družstevních staveb na pozemcích situovaných 
Příloha č. 9 
- převod pozemků parc. č. 852/33 a 852/34 v k.ú. Hodkovičky 
vlastníkům družstevních staveb na pozemcích situovaných 
Příloha č. 10 
- převod pozemků parc. č. 852/35 a 852/36 v k.ú. Hodkovičky 
vlastníkům družstevních staveb na pozemcích situovaných 
Příloha č. 11 
- převod zastavěných  pozemků parc. č.  2429 o výměře 266 m2, 
parc. č. 2430 o výměře 263 m2, parc. č. 2431 o výměře 266 m2, 
parc. č. 2432 o výměře 263 m2, parc. č. 2433 o výměře 266 m2, 
parc. č. 2434 o výměře 269 m2,  parc. č. 2435 o výměře 263 m2, 
parc. č. 2436 o výměře 263 m2, parc. č. 2437 o výměře 263 m2, 
parc. č. 2438 o výměře 266 m2, parc. č. 2439 o výměře 266 m2, 
parc. č. 2440 o výměře 269 m2 a parc. č. 2441 o výměře 277 m2 v 
katastrálním území Kobylisy z vlastnictví hl.m. Prahy do 
podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů a společných částí domů 
č.p. 1308-1320, ulice Frýdlantská, Praha 8 
 
 
 
 

radní Janeček  
 
 
 
 



Příloha č. 12 
- převod pozemků kat. území Hlubočepy, parc. č. 1040/130 o 
výměře 480 m2 a část parc. č. 1040/96 nově označená jako parc. č. 
1040/221 o výměře 781 m2, z vlastnictví hl.m. Prahy vlastníkům 
domů čp. 823 kat. území Hlubočepy 

20. 729 Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace Psychiatrické 
léčebně Bohnice na rok 2008 na obnovení provozu Centra krizové 
intervence 

radní Pešák  

21. 696 Návrh na udělení grantů hlavního města Prahy vlastníkům 
památkově významných  staveb a objektů v roce 2008 -1.výběru 

radní Richter  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K    I N F O R M A C I 
 
1. 743 Informace o významných dopravních omezeních na hlavních 

komunikacích v Praze 
radní Šteiner  

2. 671 Informace o návrhu na udělení grantů prevence kriminality v roce 
2008 

nám. Blažek  

3. 720 Informace o činnosti Výboru infrastruktury ZHMP v období od 
1.9.2007 do 31.1.2008 

Ing.Mgr.Miroslav 
Poche,předseda výboru 

 

4. 736 Informace o činnosti Výboru informatiky a veřejné správy ZHMP v 
období od 1.9. 2007 do 31.12. 2007 

Mgr.Tomáš Homola 
předseda výboru 

 

 
 
 
 
 


