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

                          11. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 
                          které se koná dne 30.10.2003 

                                                (odsouhlaseno Radou HMP dne 21.10.2003)                            
 

1. 536 Zpráva o plnění rozpočtu hl.m. Prahy za I. pololetí 2003 nám. Paroubek  
2. 593 Návrh na přidělení dotace z Fondu solidarity Evropské unie a návrh 

úprav rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2003 
nám. Paroubek  

3. 522 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 09/03 ze dne 26.6.2003 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2003 na 
základě navýšení finančních zdrojů 

nám. Paroubek  

4. 534 Návrh na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 03 na rok 2003 – 
navýšení o 1.054.977.000,- Kč určených na dostavbu IV. 
provozního úseku trasy metra C 1. etapa 

nám. Paroubek  

5. 566 Návrh na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy na 
rok 2003 z kap. 09 pro MČ Praha - Koloděje 

nám. Paroubek  

6. 570 Návrh na změnu charakteru účelové dotace poskytnuté MČ Praha – 
Troja v souvislosti s likvidací následků srpnové povodně 

nám. Paroubek  

7. 572 Návrh na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy na 
rok 2003 z kap. 10 pro MČ Praha 16 formou investiční účelové 
dotace 

nám. Paroubek  

8. 592 Návrh na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy na 
rok 2003 z kap. 10 pro MČ Praha 7 formou účelové neinvestiční 
dotace 

nám. Paroubek  

9. 573 Návrh na navýšení rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2003 v kap. 0221 – 
městská infrastruktura v souvislosti s vrácením účelové neinvestiční 
dotace z rozpočtu hl.m. Prahy MČ Praha 6 

nám. Paroubek  

10. 574 Zpráva o prominutí příslušenství daně z příjmů právnických osob 
(penále) 

nám. Paroubek  

11. 579 Návrh na navýšení účelové neinvestiční dotace městským částem 
Praha 1-22 – zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 

primátor hl.m. Prahy  

12. 564 Návrh změn 03 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy nám. Bürgermeister  
13. 575 Návrh zadání změny Z 0652/00 Územního plánu sídelního útvaru 

hl.m. Prahy 
nám. Bürgermeister  

14. 545 Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1222/5 v k.ú. Čakovice do 
vlastnictví hl.m. Prahy  

nám. Bürgermeister  

15. 568 Návrh na úpravu rozpočtu OMI MHMP na rok 2003 v kap. 01 – 
rozvoj obce 

nám. Bürgermeister  

16. 571 Návrh na schválení finančních příspěvků – grantů hl.m. Prahy na 
obnovu nemovitých kulturních památek v roce 2003 – 3.kolo a ke 
schválení rozdělení dotace poskytnuté hl.m. Praze rozhodnutím MK 
ČR ze státního rozpočtu ve výši 30 mil. Kč 

nám. Bürgermeister  

17. 580 Návrh na přidělení grantů pro oblast sportu a tělovýchovy na rok 
2003 v programu II/3 

nám. Hulinský  

18. 597 Návrh na úpravu rozpočtu z kap,. 02 – městská infrastruktura na r. 
2003 

nám. Hulinský  

19. 583 Návrh na rozpočtová opatření v kapitole 02 radní Gregar  
20. 525 Návrh na poskytnutí investiční dotace pro MČ Praha–Horní 

Počernice a rozšíření účelu použití schválených prostředků pro MČ 
Praha 4 – ZŠ Na Chodovci  

radní Slezák  

21. 565 Návrh na poskytnutí  investiční dotace z kapitoly 04 z rozpočtu 
hl.m. Prahy MČ Praha – Řeporyje 

radní Slezák  

22. 577 Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu hl. 
Prahy, kapitoly 1016-rezerva pro MČ, MČ hl.m. Prahy na 
odstranění havarijního stavu a dostavbu budov škol 

radní Slezák  



23. 543 Návrh na změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní 
umělecká škola, Praha 4, Voborského 1356 v působnosti OMT 
MHMP 

radní Slezák  

24. 561 Návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací 
v působnosti SKU MHMP 

radní Slezák  

25. 563 Návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací 
v působnosti odboru kultury MHMP Studio Ypsilon a Galerie hl.m. 
Prahy 

radní Němec  

26. 475 Návrh opatření souvisejících se zrušením příspěvkové organizace 
Divadlo Archa Praha 

radní Němec  

27. 589 Návrh na přidělení finančních prostředků z depozitního účtu hl.m. 
Prahy (vypořádání příspěvkové organizace HZSP) 

nám. Blažek  

28. 595 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb. o silniční 
dopravě, ve znění pozdějších předpisů 

nám. Blažek  

29. 533 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 6,9,22 a MČ Praha-
Kolovraty (pozemky z PF ČR)  

nám. Blažek  

30. 576 Návrh na schválení nabytí pozemků do vlastnictví hlavního města 
Prahy dle zákona č. 95/1999 Sb. 

nám.Blažek  

31. 588 Návrh na bezúplatné nabytí 5 pozemků v k.ú. Břevnov z vlastnictví 
ČR do vlastnictví HMP pro realizaci stavby č. 0065 Strahovský 
tunel 2. stavba (část A-MÚK Malovanka) 

radní Šteiner  

   32. 584 Návrh na privatizaci zdravotnických zařízení formou bezúplatného 
převodu na hl.m. Prahu 

radní Halová  

33. 541 Návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací 
v působnosti odboru  SOC MHMP 

radní Halová   

34. 578 Návrh na rozšíření činnosti příspěvkové organizace hl.m. Prahy – 
Dětského centra „Paprsek“ o provoz Dětského rehabilitačního 
stacionáře „Dar“ 

radní Halová  

35/1. 560 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 6 (pozemky v k.ú. 
Břevnov, Dejvice, Liboc a Vokovice), MČ Praha 9 (pozemky v k.ú. 
Vysočany a Prosek), MČ Praha 10 (pozemek v k.ú. Vršovice, 
Strašnice, Záběhlice, MČ Praha 14 (pozemek v k.ú. Kyje), MČ 
Praha 19 (pozemek v k.ú. Kbely)   

radní Klega  

35/2. 559 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 svěřené věci z vlastnictví hl.m. Prahy MČ Praha 18 (stavba 
veřejného osvětlení v k.ú. Letňany), MČ Praha 20 
(vodohospodářské stavby v k.ú. Horní Počernice, MČ Praha 
Šeberov (stavby veřejného osvětlení Hrnčíře v k.ú. Šeberov) 

radní Klega  

36/1. 520 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví id. ½ pozemku parc.č. 412/3 
v k.ú. Dejvice ve spoluvlastnictví H.Kláskové a E.Leiskeové do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

36/2. 521 Návrh na úplatné nabytí vlastnického práva k pozemku parc.č. 
2635/19 v k.ú. Hloubětín pro hl.m. Prahu z vlastnictví M.Dudkové 
z důvodu zastavění tohoto pozemku-stavba ve vlastnictví hl.m. 
Prahy 

radní Klega  

36/3. 549 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemků parc.č. 3367/4 a 
3367/5 v k.ú. Michle (ČR-Oděvní služba Praha, s.p. v likvidaci) 

radní Klega  

36/4. 567 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemků parc.č. 641/32 a 38 a 
parc.č. 1976/8 v k.ú. Kbely, Satalice ve spoluvlastnictví 
N.Blechové, J.Hofmana, M.Hofmanové a M. Šárové do vlastnictví 
hl.m. Prahy, včetně uhrazení finanční částky za užívání pozemků 

radní Klega  



36/5. 519 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví k pozemkům parc.č. 580/21, 
580/29 a 565/14 vše v k.ú. Petrovice, z vlastnictví B.Mikové do 
vlastnictví hl.m. Prahy   

radní Klega  

36/6. 548 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 116/5 v k.ú. 
Radlice z vlastnictví L.Schwertnera  do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

37. 547 Návrh na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy od 
Portland Real Estate VII. S.r.o., od p.Jaroslava Zahrádky a od 
Skanska Čestlice & ČM, s.r.o. 

radní Klega  

38. 551 Návrh na směnu vlastnictví pozemků parc.č. 809/2 a 829/2 v k.ú. 
Košíře ve vlastnictví hl.m. Prahy za pozemek parc.č.810/1 v k.ú. 
Košíře, ve vlastnictví Ing.Tomáše Pokorného  

radní Klega  

39/1. 528 Návrh na schválení úplatného převodu vlastnictví pozemku parc.č. 
3701/5 v k.ú. Břevnov, za účelem výstavby bytového domu 
s ateliéry „rezidence Šlikova“, z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví společnosti STEP,s.r.o.  

radní Klega  

39/2. 539 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 1108 v k.ú. 
Lhotka z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví M.Matouška 

radní Klega  

39/3. 591 Návrh úplatného převodu části pozemku parc.č. 332/2 v k.ú. Braník 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti AT 
DEVELOPMENT a.s. 

radní Klega  

39/4. 590 Návrh úplatného převodu části pozemku parc.č. 2364 v k.ú. Nové 
Město z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti PRAGIS 
a.s. 

radní Klega  

39/5. 587 Návrh úplatného převodu části pozemku parc.č. 2065 v k.ú. Košíře 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví V.Kosteckého 

radní Klega  

39/6. 585 Návrh úplatného převodu části pozemku parc.č. 1156/1 v k.ú. 
Prosek z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví 
H.Hasmanové a F.Hůlky 

radní Klega  

39/7. 586 Návrh úplatného převodu  pozemku parc.č. 1559/1 v k.ú. Nusle 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti Vršovická 
stavební s.r.o. 

radní Klega  

39/8. 569 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 480/10,11, 485/3,24,25 a 
528/3, vše v k.ú. Vysočany z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
společnosti TIVO s.r.o. 

radní Klega  

39/9. 527 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 265/115 a části 
pozemku parc.č. 265/367 v k.ú. Újezd u Průhonic z vlastnictví hl.m. 
Prahy do společného jmění manželů Evy a Jana Štimákových 

radní Klega  

39/10. 550 Návrh úplatného převodu části pozemku parc.č. 356 v k.ú. 
Lahovice z vlastnictví hl.m. Prahy do spoluvlastnictví Herberta 
Absolona a Barbory Šťastné 

radní Klega  

39/11. 427 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 1681 o 
výměře 17 m2 v k.ú. Hlubočepy z vlastnictví hl.m. Prahy do 
podílového spoluvlastnictví Jaroslavy a Judity Vavrouškových 

radní Klega  

39/12. 538 Návrh na úplatný převod pozemků v k.ú. Dejvice Bytovému 
družstvu TRIO, Nad  Šárkou 11, Praha 6 

radní Klega  

39/13. 554 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 397/168,169,170 v k.ú. 
Chodov z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví 
vlastníků bytů a společných částí domů čp. 1872,1873 a 1874  
v k.ú. Chodov 

radní Klega  

39/14. 546 Návrh prodeje pozemku parc.č. 4198/39 v k.ú. Smíchov 
z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků 
garáží a společných částí staveb 

radní Klega  

39/15. 530 Návrh na prodej pozemků parc.č. 2603/2, 2628/4,13 a 14 v k.ú. 
Michle z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví 
garáží a společných částí staveb 

radní Klega  

39/16. 544 Návrh na prodej pozemků parc.č. 1140/6, 1140/12 a pozemků 
včetně příslušných parc.č. 1140/9 a 10 vše v k.ú. Podolí 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví SBD NOVOBYT, vlastníka 
domů čp. 1123/1a, 1124/2, Podolské nábř. Praha 4 

radní Klega  



39/17. 553 Návrh na prodej pozemků parc.č. 311/17,18,20,21,22 a 538/1 v k.ú. 
Radlice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví bytového družstva 
VYSOKÁ 

radní Klega  

39/18. 555 Návrh na prodej pozemků parc.č. 583/7,8,22,23,24 a 25 v k.ú. 
Libeň z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví 
vlastníků bytů a spol. částí domů čp. 2094 a 2095 v k.ú. Libeň 

radní Klega  

39/19. 556 Návrh prodeje pozemků parc.č. 1361/9, 1372 a 1373/1 v k.ú. 
Vršovice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Lidového bytového 
družstva Praha 10, Slovinská 10 

radní Klega  

39/20. 557 Návrh  prodeje pozemků parc.č. 1650/9,50 a 51 v k.ú. Modřany 
z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků 
bytů a společných částí domu č.p. 1228 v k.ú. Modřany 

radní Klega  

39/21. 582 Návrh  prodeje pozemků v k.ú. Braník z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví Bytového družstva Branická 1280/159 

radní Klega  

39/22. 540 Návrh na prodej zastavěných pozemků v k.ú. Háje a pozemků 
souvisejících  v k.ú. Háje z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
SBD Nový domov a podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů a 
společných částí staveb, ul. Rašova, Praha 11 

radní Klega  

39/23. 552 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 37/08 ze dne 20.12.2001 
k návrhu na úplatný převod pozemků v k.ú. Újezd u Průhonic 
Bytovému družstvu Proutěná 400-408 

radní Klega  

39/24. 529 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 37/13 ze dne 20.12.2001 
k návrhu na schválení úplatného převodu pozemků parc.č. 413/1,2 a 
6 v k.ú. Břevnov  

radní Klega  

 39/25. 558 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 08/46 ze dne 25.9.2003 
k návrhu na prodej pozemku parc.č. 1853/24 v k.ú. Podolí 
z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků 
bytů a společných částí domu čp.1102, Kubištova ul.,Praha 4 

radní Klega  

39/26. 600 Návrh prodeje pozemků parc.č. 98/43, 98/5, 98/8, 101/12 a 101/24 
o celkové výměře 725 m2 v k.ú. Braník z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví BD Pod Dobeškou, Praha 4 

radní Klega  

39/27. 601 Návrh prodeje pozemků parc.č. 5721/166, 5721/167, 5721/168, 
5721/169, 5721/170 a 5721/186 o celkové výměře 2495 m2 vše v 
k.ú. Záběhlice a pozemek parc.č. 2407/30 o výměře 36 m2 v k.ú. 
Michle z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Družstva Kremnická, 
Kremnická 3027, Praha 4 

radní Klega  

39/28. 602 Návrh prodeje pozemků parc.č. 1650/14, 1650/15, 1650/21, 
1650/34 a 1650/57 o celkové výměře 788 m2 v k.ú. Modřany z 
vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Bytového družstva Malá 
Tyršovka, Malá Tyršovka 1435/9, Praha 4 

radní Klega  

40. ÚST Návrh  personální změny ve výboru ZHMP předseda výboru  
41.   Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP                             

 

 

 

 

 

 

 



K    I N F O R M A C I 

 
1. 581 Informace o dopravních omezeních na území hl.m. Prahy radní Šteiner  

2. 526 Informace o uložených volných finančních rozpočtových 
prostředcích HMP k 31.8.2003 

nám. Paroubek  

3. 596 Informace o činnosti Rady hl.m. Prahy za I. pololetí 2003 primátor hl.m. Prahy  

4. 531 Informace o činnosti Zahraničního výboru ZHMP za I. pololetí 
1003 

primátor hl.m. Prahy  

5. 542 Informace o činnosti Finančního výboru ZHMP za I. pololetí 2003 předseda výboru 
Štrof 

 

6. 562 Informace o činnosti Výboru legislativního a právního ZHMP za I. 
pololetí 2003 

předseda výboru 
JUDr.Vavřinec   

 

7. 604 Informace o činnosti Výboru infrastruktury za I. pololetí 2003 předseda výboru 
Ing.Habrnál 

 

8. 603 Informace o navýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v r. 2003 
v neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z MŠMT ČR na realizaci 
pilotních projektů v rámci SIPVZ a přidělení grantů na realizaci 
pilotních projektů SIPVZ v r. 2003 

radní Slezák  

9. 605 Informace o prodeji akcií společnosti Pragonet, a.s. radní Klega  

 
 
 


