
NNÁÁVVRRHH  PPRROOGGRRAAMMUU  
35. řádného zasedání zastupitelstva MČ Praha 11, konaného dne 17.9.2010 

 

 Zahájení 

  1. Schválení programu  35. ZMČ 

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

  3.   Zpráva o hospodaření MČ Praha 11 za 1. pololetí 2010 

  4.   Změna usnesení ZMČ č. 08/30/Z/2010 ze dne 21.1.2010 

  5.   Revokace usnesení č. 09/33/Z/2010 - rozpočtové opatření č. 20/10 

  6.   Rozpočtové opatření č. 92/10 - vratka 100 % podílu MČ na celkové daňové 
povinnosti HMP na dani z příjmů PO za zdaňovací období r. 2009 

  7.   Rozpočtové opatření č. 93/10 - zvýšení rozpočtu na akci Dostavba 
ošetřovatelského zařízení v objektu Janouchova 

  8.   Rozpočtové opatření č. 96/10 - finanční vypořádání za rok 2009 

  9.   
Rozpočtové opatření č. 98/10 - přesun finančních prostředků z oddílu 64 do 
oddílu 55 na věcný dar pro Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy; vybavení 
interaktivní učebny 

  10.   Rozpočtové opatření č. 100/10 - zvýšení rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci 
na krytí nákladů v souvislosti s výkonem agendy sociálně právní ochrany dětí 

  11.   Rozpočtové opatření č. 114/10 - poskytnutí finančního daru o.p.s. Sportovní Jižní 
Město; na turnaj mládeže ve stolním tenise 

  12.   Rozpočtové opatření č. 116/10 - navýšení na realizaci  regenerace ZŠ Campanus 
a ZŠ Pošepného nám. 2022 z privatizace 

  13.   Rozpočtové opatření č. 117/10 - přesun finančních prostředků z oddílu 64 do 
oddílu 33; hrazení fotopublikace - Praha 11 obrazem 

  14.   
Rozpočtové opatření č. 118/10 - přesun finančních prostředků v rámci oddílu 
31+32; MŠ Janouchova - herní prvky na zahradu nového dislokovaného prac.  
v ul. Modletická 1401 

  15.   Rozpočtové opatření č. 120/10 - přesun finančních prostředků z oddílu 64 do 
oddílu 34; finanční krytí podzimních sportovních her 



 

 

  16.   Rozpočtové opatření č. 121/10 - přesun finančních prostředků z oddílu 64 do 
oddílu 37; na pořízení a opravu mobiliáře do veřejné zeleně 

  17.   Rozpočtové opatření č. 123/10 - přesun finančních prostředků z oddílu 37 do 
oddílu 34; realizace sportovišť u ZŠ Mikulova 1594 

  18.   Rozpočtové opatření č. 125/10 - finanční krytí na modernizaci bytů 

  19.   Rozpočtové opatření č. 127/10 - přesun finančních prostředků z oddílu 31+32 a 
43 do oddílu 37; na údržbu a úklid veřejné zeleně 

  20.   Rozpočtové opatření č. 128/10 - snížení rozpočtu o dotaci na dávky sociální péče 
pro těžce zdravotně postižené a dávky v hmotné nouzi 

  21.   Rozpočtové opatření č. 129/10 - přesun finančních prostředků z oddílu 43 do 
oddílu 36; na informační nástěnky MČ do bytových objektů 

  22.   Udělení ocenění zaměstnancům OŘ Městské policie Praha 11 a členům Sboru 
dobrovolných hasičů Praha 11 - Chodov 

  23.   Dar pro městskou policii hl. m. Prahy - taktické vybavení strážníků 

  24.   
Prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek v budově čp. 1810, 1811, 1812 
v ul. Láskově v k. ú. Chodov 

PEVNÝ BOD      13.00 hod. 

  25.   
Prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek v budově čp. 1814, 1815, 1816 
v ul. Láskově v k. ú. Chodov 

PEVNÝ BOD      13.00 hod. 

  26.   
Prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek v budově čp. 1817, 1818, 1819 
v ul. Láskově v k. ú. Chodov 

PEVNÝ BOD      13.00 hod. 

  27.   Vyhodnocení námětů k projednané vizi rozvoje území "Velké Roztyly" 

  28.   Grantový program pro oblast sportu na rok 2011 

  29.   Grantový program pro oblast kultury na rok 2011 

  30.   Grantový program MČ Praha 11 pro oblast školství na roky 2011 - 2012 

  31.   Grantový program pro sociální oblast MČ Praha 11 v roce 2010 - 2. kolo 

  32.   Grantový program pro oblast protidrogové politiky MČ Praha 11 v roce 2010 - 2. 
kolo 

  33.   Odpis pohledávky nad 100.000,-- Kč 



 

 

  34.   Odpis pohledávky nad 100.000,-- Kč - A 

  35.   Odpis pohledávky nad 100.000,-- Kč - B 

  36.   Prominutí poplatku z prodlení 

  37.   Odpis pohledávky MČ Praha 11 za občanským sdružením Centrum aktivního 
porodu, IČ 70860670 

  38.   Odpis pohledávky MČ Praha 11 za společností Kifara CZ, s.r.o. v likvidaci, IČ 
27074439, nájemcem garáží v objektu čp. 874, ulice Opatovská, Praha 4 

  39.   Odpis pohledávky MČ Praha 11 za nájemcem nebytových prostor v objektu čp. 
1653, ulice V Průčelí, Praha 4, společností SOVALOV, s.r.o.,  IČ 26127946 

  40.   Podstatné náležitosti kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 229/15  a 
229/16 v k. ú. Chodov právnické osobě 

  41.   Podstatné náležitosti prodeje pozemku parc. č. 2336/292 v k. ú. Chodov, 
fyzickým osobám 

  42.   Podstatné náležitosti kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 18  v k. ú. 
Chodov právnické osobě 

  43.   Podstatné náležitosti prodeje pozemku parc. č. 588/1 v k. ú. Háje, právnické 
osobě 

  44.   Informace o činnosti výborů za I. pololetí 2010    Informace s projednáním 

  45.   Plnění úkolů ZMČ za 1. pololetí 2010                   Informace s projednáním 

 Projednání žádosti občanů – PORTO HÁJE 

 Dotazy, připomínky a podněty 

 Závěr 

  46.   
Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 11 za I. pololetí 2010 

                                                                            Informace bez projednání 

  47.   Porto Háje                                                        Informace bez projednání 

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

  49.   Informativní zpráva o rozpočtových opatřeních provedených v období od 
1.1.2010 do 31.8.2010                                       Informace bez projednání 

 


