
NNÁÁVVRRHH  PPRROOGGRRAAMMUU  
34. řádného zasedání zastupitelstva MČ Praha 11, konaného dne 22.6.2010 

 

Č. Bod jednání 

 Předání cen školám za malování podchodů 

 Zahájení 

  1. Schválení programu  34. ZMČ 

  2.   Volby skrutátorů, návrhového výboru a ověřovatelů zápisu a usnesení 

 
Prezentace projektu Porto Háje 

                                                                           PEVNÝ BOD  15:30 hod. 

  3.   
Přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4 

                                                                           PEVNÝ BOD  17:30 hod. 

  4.   

Projednání žádosti občanů ve věci výběrového řízení na prodej nemovitostí v k. 
ú. Háje (dům Stříbrského) ALITEX, spol. s r.o., na pozemcích parc. č. 583/88, 
583/89, 583/90 

                                                                           PEVNÝ BOD  17:40 hod. 

 
Prezentace projektu Vodní svět 

                                                                           PEVNÝ BOD  18:40 hod. 

  5.   Zoopark Prahy 11 

  6.   Městské naučné arboretum 

  7.   
Rozpočtové opatření č. 77/10 - finanční transfer pro KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO 
o.p.s., přesun z oddílu 64 do oddílu 33; na dokoupení knih do Místní lidové 
knihovny 

  8.   Rozpočtové opatření č. 79/10 - dotace na zajištění bydlení pro azylanty 

  9.   Rozpočtové opatření č. 81/10 - poskytnutí finančního daru o.p.s. KULTURNÍ 
JIŽNÍ MĚSTO; na festival Tóny Chodovské tvrze 

  10.   Rozpočtové opatření č. 82/10 - navýšení rozpočtové rezervy oddílu 64  z 
prostředků minulých let 

  11.   Smlouva o výstavbě Památníku svobody 



 

 

Č. Bod jednání 

  12.   Soutěž - Regenerace Jižního Města 2010 - vyhodnocení 

  13.   Odejmutí pozemků v k.ú. Chodov a v k.ú. Háje ze svěřené správy městské části 
Praha 11 

  14.   Návrhy na čestná občanství a ceny MČ Praha 11 

  15.   Dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb v rámci V. dotačního programu 
- podpora městských částí v sociální oblasti v roce 2010 

  16.   Dodatek č. 1 k Budoucí kupní smlouvě č. 8306/BKS ze dne 29.5.2008 uzavřené 
se spol. ALITEX, spol. s r.o. 

  17.   Podstatné náležitosti kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2010 v k. ú. 
Chodov právnické osobě 

  18.   Podstatné náležitosti prodeje souvisejícího pozemku parc. č. 589/3 v k. ú. Háje, 
právnické osobě 

  19.   
Podstatné náležitosti úplatného převodu pozemků parc. č. 2117/337, 2117/342 a 
pozemku parc. č. 2117/436 v obci Praha, k. ú. Chodov, formou výběrového 
řízení 

  20.   ÚP - podstatné náležitosti úplatného převodu zastavěných pozemků pod 
bytovými domy ulice Šalounova č.p. 1940 a 1941, právnické osobě 

  21.   8. vlna PBF - podstatné náležitosti úplatného převodu zastavěných pozemků pod 
bytovými domy v ulici Doubravické č.p. 1303 - 1307, právnickým osobám 

  22.   Zahájení úplatných převodů bytových jednotek v panelových domech 
oprávněným nájemcům 

  23.   Počet členů Zastupitelstva MČ Praha 11 a počet volebních obvodů pro volební 
období 2010 - 2014 

 Zpráva o činnosti výborů 

 Dotazy, připomínky a podněty 

 Informace 

 Závěr 

  24.   Přehled rozpočtových opatření a stav položky rozpočtová rezerva neúčelová v 
oddíle 64                                                       Informace bez projednání 

 



 

 

 


