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

5.  zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne  22.3.2007  od  9.00 hodin 
___________________________________________________________________________ 
 
                                         (odsouhlaseno Radou HMP dne 13.3.2007) 
 
 
1. 953 Návrh dalšího  postupu zajištění záměru Praha olympijská 

+ brožura a CD 
primátor hl.m. Prahy 

2. 957 Návrh úpravy rozpočtu a přidělení grantů pro oblast sportu a 
tělovýchovy na rok 2007  

primátor hl.m. Prahy 

3/1. 928 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku parc.č.st. 230 a stavby na 
pozemku parc.č.st. 230 k.ú. Předměřice nad Jizerou z vlastnictví 
ČR-Pražské vodárny st.p. „v likvidaci“ do vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Blažek 

3/2. 892 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví k pozemkům v k.ú. Bohnice, 
Černý Most, Ďáblice, Hloubětín, Kbely a Újezd z vlastnictví ČR  - 
Státní statek hl.m. Prahy „v likvidaci“ do vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Blažek 

4. 979 Návrh na výmaz podniku Stavební podnik Praha, s.p. se sídlem 
Praha 4, Svatoslavova 8, z obchodního rejstříku z důvodu ukončení 
jeho činnosti bez likvidace ke dni 31.3.2007 

nám. Blažek 

5. 956 Návrh na volbu přísedících městského soudu v Praze nám. Blažek 
6. 954 Návrh na schválení akcí (projektů) doporučených k uzavření 

smlouvy o financování akce z 1. kola Výzvy k předkládání akcí 
(projektů) v Grantovém schématu II na podporu rozvoje malého a 
středního podnikání v rámci opatření 2.2.1. JPD 2 regionu 
soudržnosti Praha 

nám. Reedová 

7. 966 Návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací 
v působnosti OMT MHMP 

nám. Žižková 

8. 946 Návrh na udělení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže na 
rok 2007 

nám. Žižková 

9/1. 977 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 412 v k.ú. Troja 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví p.Romana Piskače 

nám. Klega 

9/2. 765 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 2018 v k.ú. Podolí, 
včetně pozemku parc.č. 132 v k.ú. Podolí z vlastnictví hl.m. Prahy 
do SJM Mgr. Edgara Procházky a Ing.Simony Procházkové 

nám. Klega 

9/3. 786 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 151/235 v k.ú. Stodůlky 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti BARUM 
CENTRUM PRAHA, spol. s r.o. 

nám. Klega 

9/4. 849 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 436/16 a parc.č. 436/22 
v k.ú. Michle, z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti 
PST Sales, a.s. 

nám. Klega 

9/5. 662 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 4453 v k.ú. 
Strašnice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Eka Bohemia s.r.o.  

nám. Klega 

9/6. 984 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 809/1,810/1 a 829/1 
vše v k.ú. Košíře z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Kavalírka 
s.r.o.  

nám. Klega 

9/7. 790 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 4245 v k.ú. 
Vinohrady z vlastnictví hl.m. Prahy do SJM Ing.Jiřího Milera a 
Olgy Milerové 

nám. Klega 

 
 



 
9/8. 785 Návrh úplatného převodu částí pozemků parc.č. 566/61,64,65,82 

vše v k.ú. Hloubětín z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
společnosti INSET s.r.o. 

nám. Klega 

9/9. 969 Návrh na úplatný převod objektu č.p. 121, Letenská 8, Praha 1, 
včetně pozemku parc.č. 128 v k.ú. Malá Strana 

nám. Klega 

10. 899 Návrh na úplatné nabytí částí pozemků parc.č. 641/54 a parc.č. 
641/70 v k.ú. Satalice ze spoluvlastnictví fyzických osob do 
vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č. 3136 – TV Satalice 

nám. Klega 

11/1. 986 Návrh na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy od 
PROJEKT HOSTIVAŘ, Kadlec, realitní kancelář, Meande s.r.o.,  
PRAGUE OFFICE PARK  I, s.r.o., 

nám. Klega 

11/2. 987 Návrh na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy od 
manželů Ing.Ladislava a Ing.Martiny Procházkových,  
K+Barrandov, spol. s r.o.,  DEVELOP invest, a.s.,  
ARKO development, s.r.o., ROSEKEEN s.r.o., 

nám. Klega 

12. 982 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   2 (pozemek parc.č. 4187/3 vč. stavby kašny v k.ú.  
                         Vinohrady) 
- MČ Praha   3 (pozemky  v k.ú. Žižkov - pod bytovým domem,  
                         pod stavbou ve vlastnictví fyzické osoby a zeleň na  
                         Tachovském nám., včetně bývalého WC) 
- MČ Praha   4 (pozemky  v k.ú. Michle-zeleň v zástavbě a přístupy   
                          k domům) 
- MČ Praha   4 (pozemky  v k.ú. Braník - lokalita Zelený pruh a 
                          zeleň v okolní zástavbě) 
- MČ Praha   12 (pozemky v k.ú. Modřany - přístupy k domům) 
- MČ  Praha  13 (pozemky pod bytovými domy v k.ú. Stodůlky) 
- MČ Praha   13 (pozemky v k.ú.Stodůlky-zeleň při Jeremiášově 
                           ulici) 
- MČ Praha   18 (pozemky  v k.ú. Letňany - zeleň) 

nám. Klega 

13. 983 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 
věcí z vlastnictví hl.m. Prahy 
- MČ Praha  5  (pozemek v k.ú. Hlubočepy - část kolejiště ČD) 
- MČ Praha  5  (pozemek v k.ú. Smíchov - část komunikace 
                         Zdíkovská) 
- MČ Praha 10 (pozemky v k.ú. Záběhlice - chodníky ve správě  
                         TSK) 
- MČ Praha 13 (pozemek v k.ú. Stodůlky - lesní pozemek) 
- MČ Praha - Královice  (pozemky v k.ú. Královice - areál ČOV) 

nám. Klega 

14/1. 863 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 1795/3 k.ú. Smíchov 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Bytového družstva 
VÁCLAVKA 37 

radní Janeček 

14/2 998 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 2342/339,340,341,342 – 
zast.plocha a souvisejících pozemků parc. 2342/423,424,425,430, 
431,433,434,438,440,442,444 – ostatní plocha, vše v k.ú. Stodůlky, 
z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků 
bytových jednotek a společných částí staveb  

radní Janeček 

14/3. 964 Návrh na úplatný převod částí pozemku parc. č. 1035/1 zastavěných 
vstupy do bytových domů v k.ú. Háje, nově označených jako 
parc.č. 1035/5,7,9 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Bytového 
družstva Mnichovická 

radní Janeček 

 
 



14/4. 867 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 pozemků parc.č. 599/34,35,36,37,38,39 a 66 v k.ú. Prosek 
Příloha č. 2 
- převod pozemků parc.č. 4400/319, 4415/3, 4415/4,5, 4423/6,7,8 
                                         v k.ú. Modřany 
Příloha č. 3 
- převod pozemku parc.č. 4635/42 v k.ú. Modřany 
Příloha č. 4 
- převod pozemků parc.č. 1040/115 a 116 v k.ú. Hlubočepy 

radní Janeček 

15/1. 962 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví podílu 2/96 pozemků parc.č. 
4289/11,12,26,27, 4292/135,136 v k.ú. Strašnice ze spoluvlastnictví 
Karla Šebka a Ing. Rostislava Šebka 

radní Janeček 

15/2. 980 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemků v k.ú. Malešice ze 
spoluvlastnictví Libuše Šemberové a spol. do vlastnictví hl.m. 
Prahy 

radní Janeček 

15/3. 963 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemků v k.ú. Košíře ze 
spoluvlastnictví, Z.Baumrukové-Noëlové, J.Hnátka, Ing.Jar.Hnátka, 
Mgr.H.Hnátkové,  T.Hnátkové,   PhDr.Václava Procházky, 
Ing.arch.Vratisl.Procházky,   MUDr.H.Olehlové, 
Doc.Ing.I.Procházky DrSc.,  Ing.arch.P.Stiborka 

radní Janeček 

16. 981 Návrh na zrušení usnesení ZHMP č. 35/12 ze dne 23.2.2006, 
kterým se schvaluje úplatný převod rodinného domu č.p. 54, ul. 
Štychova, včetně funkčně příslušných pozemků v k.ú. Křeslice, 
oprávněným nájemcům manželům Kokoškovým 

radní Janeček 

17. 890 Návrh na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy na 
rok 2007 z kapitoly 06 – kultura, formou účelové dotace městským 
částem 

radní Richter 

18. 959 Návrh na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok 
2007 

radní Pešák 

19. 958 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. 
Prahy MČ Praha 1,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16 a 17 na zajištění  
provozu lékařské služby první pomoci  

radní Pešák 

20. 976 Návrh na uvolnění dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 02 MČ 
Praha - Lochkov a Praha - Kolovraty 

radní Štěpánek 

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. 985 Informace o dopravních omezeních na území hl.m. Prahy radní Šteiner 
2. 974 Informace o udělení grantů v oblasti sportu a tělovýchovy v hl.m. 

Praze na rok 2007 
primátor hl.m. Prahy 

3. 947 Informace o udělení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže na 
rok 2007 

nám. Žižková 

4. 955 Informace o výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy 
v hl.m. Praze za školní rok 2005/2006 
+ CD 

nám. Žižková 

5. 978 Informace o dopadech optimalizace pedagogicko-psychologických 
poraden 

nám. Žižková 

 


