
 



Zpráva o schválení Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe 
zastupitelstvy krajů 
 

Plán oblasti povodí Horního a středního Labe byl schválen zastupitelstvy dotčených krajů v níže 
uvedených termínech a pod uvedeným číslem usnesení:  

 

Liberecký kraj dne  27.10.2009 Usnesení č. 330/09/ZK 

kraj Vysočina dne  10.11.2009 Usnesení 0499/06/2009/ZK 

Středočeský kraj dne  30.11.2009 Usnesení č. 30-8/2009/ZK 

Královéhradecký kraj dne    2.12.2009 Usnesení ZK/10/662/2009 

Pardubický kraj dne  10.12.2009 Usnesení Z/143/09 

Hlavní město Praha dne  17.12.2009 Usnesení číslo: 32/66 

 

Schválením Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe ve všech dotčených krajích a hlavním 
městě Praha byl splněn požadavek vyplývající z Rámcové směrnice 2000/60/ES evropského 
parlamentu a rady a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů.  

 

Ke dni 22.12.2009 byly splněny všechny zákonné povinnosti a Plán oblasti povodí Horního a 
středního Labe v řádném termínu vstoupil v platnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Přílohy: 
 

1. Výběr z usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27.10.2009 

2. Výběr ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2009 konaného dne 
10.11.2009  

3. Výběr ze zápisu o průběhu náhradního zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje 
konaného dne 30.11.2009  

4. Výběr z usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 
2.12.2009 

5. Výběr z usnesení Zastupitelstva Pardubického kraje Z/129/09, 7. jednání konané dne 
10.12.2009  

6. Výběr ze zápisu z 32. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 
17.12.2009  



 

Výpis usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého 
kraje konaného dne 27.10.2009 

USNESENÍ č. 314/09/ZK 
Změna Jednacího řádu Zastupitelstva Libereckého kraje 
Zastupitelstvo kraje po projednání 
s c h v a l u j e  
změnu Jednacího řádu Zastupitelstva Libereckého kraje. 

USNESENÍ č. 315/09/ZK 
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje 
Zastupitelstvo kraje po projednání 
b e r e  n a  v ě d o m í  
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje. 

USNESENÍ č. 316/09/ZK 
Zpráva o činnosti rady kraje 
Zastupitelstvo kraje po projednání 
b e r e  n a  v ě d o m í  
zprávu o činnosti rady kraje. 

USNESENÍ č. 317/09/ZK 
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 187/09 - poskytnutí účelové dotace z Krizového 
fondu Libereckého kraje Městu Semily 
Zastupitelstvo kraje po projednání 
s c h v a l u j e  
1 . poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého kraje městu Semily, IČ 00276111, ve 

výši 50 000,00 Kč, 
2 . změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 187/09 - poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu 

Libereckého kraje městu Semily. 

USNESENÍ č. 318/09/ZK 
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 183/09 - poskytnutí účelové dotace z Krizového 
fondu Libereckého kraje Městysi Zásada a Městu Osečná 
Zastupitelstvo kraje po projednání 
s c h v a l u j e  
1 . poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého kraje Městysi Zásada,  

IČ 00262617, ve výši 7 900,00 Kč, 
2 . poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého kraje Městu Osečná,  

IČ 00263061, ve výši 80 000,00 Kč, 
3 . změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 183/09 - poskytnutí účelové dotace  

z Krizového fondu Libereckého kraje Městysi Zásada a Městu Osečná. 
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Výpis usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 27.10.2009 

USNESENÍ č. 327/09/ZK 
Plnění rozpočtu kraje za období leden až září 2009 
Zastupitelstvo kraje po projednání 
b e r e  n a  v ě d o m í  
plnění rozpočtu kraje za období leden až září 2009. 

USNESENÍ č. 328/09/ZK 
Projekt "Posilování institucionální kapacity a efektivnosti Krajského úřadu Libereckého 
kraje" 
Zastupitelstvo kraje po projednání 
s c h v a l u j e  
předpokládaný závazek Libereckého kraje v rámci projektu "Posilování institucionální kapacity  
a efektivnosti Krajského úřadu Libereckého kraje" ve výši 3.000.000 Kč a jeho rozložení v letech 
dle důvodové zprávy. 

USNESENÍ č. 329/09/ZK 
Nová Hřebenovka – změna projektu 
Zastupitelstvo kraje po projednání 
r u š í  
část svého usnesení č. 307/08/ZK ze dne 30. 9. 2008 bod a), dle důvodové zprávy 
a  s c h v a l u j e  
předfinancování celkových výdajů projektu "Nová Hřebenovka" za podíl státního rozpočtu (SR)  
a EU do výše 22.860.000,00 Kč (odpovídá částce 990.000,00 EUR) a závazek předpokládané výše 
spolufinancování daného projektu do výše 2.540.000,00 Kč (odpovídá částce 110.000,00 EUR)  
a jejich rozložením v letech dle důvodové zprávy. 

USNESENÍ č. 330/09/ZK 
Schválení Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe a Plánu oblasti povodí Ohře  
a Dolního Labe 
Zastupitelstvo kraje po projednání 
s c h v a l u j e  
Plán oblasti povodí Horního a středního Labe a Plán oblasti povodí Ohře a Dolního Labe. 

USNESENÍ č. 331/09/ZK 
Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu sociálních věcí a menšin 
Zastupitelstvo kraje po projednání 
s c h v a l u j e  
a ) změnu a úplné znění zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Jedličkova ústavu, příspěvková 

organizace, IČ: 70932522, se sídlem Lužická 7, 460 01 Liberec 1, 
b ) změnu a úplné znění zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Centra psychosociálních 

a intervenčních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 70868476, se sídlem 
Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, 

c ) změnu a úplné znění zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Domova pro osoby se zdravotním 
postižením Mařenice, příspěvková organizace, IČ: 4828944, se sídlem Mařenice 204, 471 56 
Liberec 3, 

d ) změnu a úplné znění zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Domova Sluneční dvůr, příspěvková 
organizace, IČ: 4828936, se sídlem Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí, 
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Výpis usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 27.10.2009 

změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 196/09, kterým se převádějí finanční prostředky z kapitoly 
91407 - Působnosti, do kapitoly 91307 - Příspěvkové organizace, ve výši 600.000,00 Kč, dle 
důvodové zprávy. 

USNESENÍ č. 345/09/ZK 
Založení zájmového sdružení právnických osob JEŠTĚD, z.s.p.o. 
Zastupitelstvo kraje po projednání 
r o z h o d u j e  
o založení zájmového sdružení právnických osob pod názvem JEŠTĚD, z.s.p.o. se sídlem U Jezu 
642/2a, 461 80 Liberec 2 
s c h v a l u j e  
zakladatelskou smlouvu č. OLP/2011/2009, o založení zájmového sdružení právnických osob 
JEŠTĚD, z.s.p.o., uzavíranou mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec,  včetně 
stanov, které tvoří přílohu č. 1 této zakladatelské smlouvy a včetně listiny, určující osobu 
oprávněnou jednat jménem sdružení, která tvoří přílohu č. 2 zakladatelské smlouvy 
j m e n u j e  
tyto členy výboru sdružení: 
Bc. Stanislava Eichlera, nar. 18. 4. 1960, bytem Na Žižkově 187, 463 43 Český Dub IV 
Ing. Petra Beitla, nar. 5. 12. 1966, bytem U Rybníka 2224/14, 466 01 Jablonec nad Nisou 
Kateřinu Klikarovou, nar. 14. 4. 1984, bytem Vnitřní 1410, 463 11 Liberec 30 - Vratislavice nad 
Nisou 
s c h v a l u j e  
zmocnění Bc. Stanislava Eichlera, nar. 18. 4. 1960, bytem Na Žižkově 187, 463 43 Český Dub IV, 
k podání návrhu na zápis zájmového sdružení právnických osob JEŠTĚD, z.s.p.o. se sídlem U Jezu 
642/2a, 461 80 Liberec 2, do registru zájmových sdružení. 

USNESENÍ č. 346/09/ZK 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OLP/2140/2008 z Grantového fondu LK, 
programu č. 18 
Zastupitelstvo kraje po projednání 
s c h v a l u j e  
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Grantového fondu Libereckého kraje  
č. OLP/2140/2008 ze dne 17. 9. 2008, uzavřené mezi Libereckým krajem a obcí Čistá u Horek,  
k projektu "Bezbariérovost objektu bývalých školních dílen". 
 
 
 
 
 

……………………………………. ……………………………………. 
Bc. Stanislav Eichler Ing. Lidie Vajnerová 

hejtman statutární náměstek hejtmana 
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Výpis usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 27.10.2009 
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Za správnost: Mgr. Hana Špulková 
V Liberci dne 2. 10. 2009  
 



Výběr ze zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2009 konaného dne        
10.11.2009 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava 
 
 
 
 
Usnesení 0499/06/2009/ZK 
Zastupitelstvo kraje 
si vyhrazuje 
podle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, schválení Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy, Plánu oblasti povodí Dyje, 
Plánu oblasti povodí Horní Vltavy a Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe v 
částech, které zahrnují území kraje Vysočina; 
schvaluje 
Plán oblasti povodí Dolní Vltavy, Plán oblasti povodí Dyje, Plán oblasti povodí Horní 
Vltavy a Plán oblasti povodí Horního a středního Labe v částech, které zahrnují 
území kraje Vysočina ve znění materiálů ZK-06-2009-80, př. 2, ZK-06-2009-80, př. 3, 
ZK-06-2009-80, př. 4, ZK-06-2009-80, př. 5. 
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Zápis o průběhu náhradního zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje  
konaného dne 30. 11. 2009 

v zasedacím sále KÚ, Zborovská 11, Praha  
 
 

 
Zasedání Zastupitelstva  zahájeno v 10:03 
Zasedání Zastupitelstva ukončeno ve 19:14 
Přítomno: 63 zastupitelů  
Nepřítomni: Ing. Věra Kovářová, RNDr. Tomáš Vaněk CSc. 
Předsedající: MUDr. David Rath - hejtman 
Ověřovateli zápisu zvoleni: František Kyllar, Dr. Miroslav Lid, Ing. Jan Skopeček, RSDr. Jiří 
Svoboda 
Mandátová a volební komise zvolena ve složení: Mgr. Ivan Cinka, Eva Strnadová, Ing. 
Roman Tichovský 
Návrhová komise zvolena ve složení: Mgr. Luděk Jeništa, Jaroslav Král, Zuzana Nekovářová, 
Jaroslav Zelenka 
Zapisovatelé: Eva Jaklová, Alena Kuklová 
 
 

Schválený program jednání 
 

1. Úvod 
2. Volba ověřovatelů 
3. Schválení programu 
4. Volba mandátové a volební komise; návrhové komise 
5. Schválení zapisovatelů 
6. MAJETEK 

 Bezúplatná nabytí nemovitostí 
a) Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Horoměřice  
b) Budoucí bezúplatné nabytí částí pozemků v k.ú. Pavlov u Unhoště a k.ú. 

Hostouň u Prahy  
 Úplatná nabytí nemovitostí 

c) Úplatné nabytí majetku v k.ú. Vinařice u Kladna 
 Bezúplatné převody nemovitostí 

d) Budoucí bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Nová Ves u Bakova 
nad Jizerou  

e) Budoucí bezúplatný převod částí pozemku v k.ú. Husinec u Řeže  
f) Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Bakov nad Jizerou  
g) Budoucí bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Sadská 
h) Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Blevice  

 Úplatné převody nemovitostí 
j) Prodej pozemků v k.ú. Komárov u Hořovic  

 Různé 
k) Stavba „III/00716 Dolany, rekonstrukce mostu ev. č. 00716-1“  
l) Stavba „II/608 Veltrusy, kruhová křižovatka s MK“ – revokace usnesení  

7. ŠKOLSTVÍ 
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Zíka Jiří, Ing. 7 710
Šedivý Miroslav, Ing. 5 580
Breburda Václav 28 500
Stříbrný potok, s. r. o. 780
Hrubý Jaromír 440
Lesy Steinských,spol.s r.o. 8 610
Pančavské lesy W + S 77 020
Petrák Miloslav 2 420
Tomek Lukáš 12 990
Velkostatek Tetín, s.r.o. 2 430
Stříbrný potok, s. r. o. 1 060
 
III. b e r e  n a  v ě d o m í Informaci o duplicitně uvedené částce 11 400,- Kč pro Obec 
Lážovice, která vznikla v důsledku technické chyby programu Dotace LH 
 
 
13b - Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací dotovaná Ministerstvem 
zemědělství s finanční spoluúčastí kraje - částečná revokace usnesení č. 033-29/2009/RK 
ze dne 3.8.2009 
Usnesení č. 29-8/2009/ZK ze dne 30. 11. 2009 
Zastupitelstvo Středočeského kraje 
I. r e v o k u j e část usnesení č. 88-6/2009/ZK v bodě I. vztahující se k seznamu akcí 
uvedených v příloze 1 výše uvedeného usnesení tak, že Mikroregion Litavka DSO se 
nahrazuje následujícími akcemi: 
- Obec Hrubý Jeseník – „Obec Hrubý Jeseník – tlaková kanalizace“ – v objemu 36,3 mil. Kč 
- Obec Třebešice – „Vodovod Třebešice“ – v objemu 17,1 mil. Kč. 
- Město Mnichovo Hradiště – „Vodovod Olšina“ – v objemu 15 mil. Kč. 
II. s c h v a l u j e  financování následujících akcí ve výši 10 % z nákladů na stavební 
a technologické části stavby vybraných ze seznamu MZe v rámci programu 129 180 
„Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ a zařazených pro poskytnutí 
finanční podpory Ministerstva zemědělství do 1. kategorie 
- Obec Hrubý Jeseník – „Obec Hrubý Jeseník – tlaková kanalizace“ – 3,63 mil. Kč  
- Obec Třebešice – „Vodovod Třebešice“ –  1,71 mil. Kč 
- Město Mnichovo Hradiště – „Vodovod Olšina“ – 1,5 mil. Kč  
III. p o v ě ř u j e  Ing. Miloše Peteru, náměstka hejtmana Středočeského kraje, podpisem 
smluv mezi Středočeským krajem a žadatelem uvedeným v seznamu akcí v bodě II. tohoto 
usnesení 
 
 
13c - Konečné návrhy Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Plánu oblasti povodí 
Berounky, Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy, Plánu oblasti povodí Horního a Středního 
Labe a Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe pro správní obvod Středočeského 
kraje 
Usnesení č. 30-8/2009/ZK ze dne 30. 11. 2009 
Zastupitelstvo Středočeského kraje 
I. s c h v a l u j e  konečný Návrh Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Plánu oblasti povodí 
Berounky, Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy, Plánu oblasti povodí Horního a Středního Labe 
a Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe pro správní obvod Středočeského kraje. 
II. d o p o r u č u j e  Radě kraje vydat závaznou část  Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, 
Plánu oblasti povodí Berounky, Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy, Plánu oblasti povodí 
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Horního a Středního Labe a Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe pro správní obvod 
Středočeského kraje nařízením 
 
 
13d - Poskytnutí finančních prostředků Městu Rakovník ke krytí finanční spoluúčasti  
při realizaci odstranění staré ekologické zátěže v rámci  Operačního  programu 
Životního prostředí, oblast podpory 4.2 „Odstraňování starých ekologických zátěží“ 
Usnesení č. 31-8/2009/ZK ze dne 30. 11. 2009 
Zastupitelstvo Středočeského kraje 
I. s c h v a l u j e  poskytnutí finanční částky pro Město Rakovník ve výši 10 % uznatelných 
nákladů (tj. maximálně 536 166 Kč s DPH ) na pokrytí finanční spoluúčasti obce při realizaci 
odstranění staré ekologické zátěže v případě poskytnutí státní finanční podpory z Operačního 
programu Životní prostředí, Prioritní osy 4, oblast podpory 4.2. Odstraňování starých 
ekologických zátěží v rámci 11. výzvy 
II. p o v ě ř u j e  náměstka hejtmana Ing. Miloše Peteru k uzavření smlouvy s Městem 
Rakovník dle čl. I. tohoto usnesení 
 
 
14a - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Středočeského kraje ZELENÁ 
LÍPA HOSTIVICE, poskytovatel sociálních věcí 
Usnesení č. 32-8/2009/ZK ze dne 30. 11. 2009 
Zastupitelstvo Středočeského kraje 
I. s c h v a l u j e   navrženou změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Středočeského 
kraje ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Pelzova 1701, 
253 01 Hostivice, IČ: 44685181, formou dodatku č. 1 ke zřizovací listině 
II. u k l á d á  MUDr. Davidu Rathovi, hejtmanovi Středočeského kraje, podepsat dodatek  
č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Středočeského kraje ZELENÁ LÍPA 
HOSTIVICE, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Pelzova 1701, 253 01 Hostivice,  
IČ: 44685181 
 
 
15a - Navýšení zálohového financování podílu fondů Evropské unie u akcí realizovaných 
Středočeským krajem a spolufinancovaných z fondů EU a Středočeským krajem v roce 
2009 
Usnesení č. 33-8/2009/ZK ze dne 30. 11. 2009 
Zastupitelstvo Středočeského kraje 
I. s c h v a l u j e   
a) akci „II/201 Jeneč, připojení na R6“ dle přílohy č.1 tohoto materiálu na navýšení 
zálohového financování podílu dotací z fondů Evropské unie u akce výstavby, modernizace a 
oprav silnic II. a III. třídy spolufinancovaných z fondů Evropské unie s národním podílem 
Středočeského kraje 
b) uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. 135P/2009 mezi Středočeským krajem a Státním 
fondem dopravní infrastruktury na rok 2009 s tím, že bude SFDI vrácena celá navýšená 
zálohová částka ve výši 46 mil.Kč, připadající na podíl Evropské unie i v případě, že z fondů 
Evropské unie nebude celá částka uhrazena 
II. u k l á d á  náměstkovi hejtmana Středočeského kraje Robinu Povšíkovi, realizovat 
usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje 
III.  p o v ě ř u j e náměstka hejtmana Středočeského kraje Robina Povšík k podepsání 
dodatku č.1 ke smlouvě č.135P/2009 se Státním fondem dopravní infrastruktury 
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V Praze dne  4. 12. 2009 
 
 
 
Ověřovatelé: Hejtman: 

MUDr. David Rath 
 
 
 
 
 
František Kyllar 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Miroslav Lid 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jan Skopeček 
 
 
 
 
 
 
 
RSDr. Jiří Svoboda 
 



Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění 

 

 

 
USNESENÍ  

z 10. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
 

konaného dne 02.12.2009 
 
 
USNESENÍ ZK/10/634/2009   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od  08.10.2009 do 16.11.2009 
 

 
USNESENÍ ZK/10/635/2009   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální 

železniční osobní dopravou dle přílohy tohoto usnesení 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální 

železniční osobní dopravou dle přílohy tohoto usnesení 
III.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

podepsat Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti 
  termín: 02.12.2009  

   

 

 
USNESENÍ ZK/10/636/2009   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   

    Dodatek č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě na období od 01.01.2007 
do 31.12.2021, uzavřené dne 19. června 2006 podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., v 
platném znění - České dráhy a. s. dle přílohy tohoto usnesení 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    Dodatek č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě na období od 01.01.2007 



Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
dne 02.12.2009 

11 

 

 
USNESENÍ ZK/10/661/2009   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    Změnu č. 12/2009 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Janu Tippnerovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 31.12.2009  

   

 

 
USNESENÍ ZK/10/662/2009   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    Plán oblasti povodí Horního a středního Labe za podmínky, že v termínu do                     

22.12.2009 bude doplněn o seznam výhledových vodních nádrží na území Královéhradeckého 
kraje, obsaženém ve stávajícím Směrném vodohospodářském plánu (příloha č. 34), a to 
jako informativní příloha 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Janu Tippnerovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 31.12.2009  

   

 

 
USNESENÍ ZK/10/663/2009   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích 

 1. obcím a městům dle přílohy č. 1. 

 2. fyzickým osobám dle přílohy č. 2. 

 3. právnickým osobám dle přílohy č. 3. 

 4. příspěvkové organizaci kraje dle přílohy č. 4. 

 5. svazku obcí dle přílohy č. 5. 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. v rámci rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství snížení ostatních běžných 
výdajů o částku 196.650 Kč a zvýšení neinvestičních dotací obcím a  městům o stejnou 
částku, dle přílohy č. 1. 

 2. poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích 

  a) obcím a městům dle přílohy č. 1. 



Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
dne 02.12.2009 

37 

USNESENÍ ZK/10/712/2009   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. majetkové vypořádání v rámci komplexní pozemkové úpravy KPÚ Velká Ledská - Hřibiny 
v k.ú. Velká Ledská a v k.ú. Hřibiny dle Soupisu nároků a Soupisu nových pozemků  

 2. předání nemovitého majetku vyplývajícího ze Soupisu nových pozemků vzniklých v 
rámci komplexní pozemkové úpravy KPÚ Velká Ledská - Hřibiny v k.ú. Velká Ledská a v 
k.ú. Hřibiny k hospodaření příspěvkové organizaci:  
Správa silnic Královéhradeckého kraje 

 3. změnu ve vymezení majetku předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Správa 
silnic Královéhradeckého kraje, vyplývající ze Soupisu nároků a Soupisu nových pozemků 
vzniklých v rámci komplexní pozemkové úpravy KPÚ Velká Ledská - Hřibiny v k.ú. Velká 
Ledská a v k.ú. Hřibiny 

 4. uhrazení rozdílu ceny překračující povolené kriterium přiměřenosti v rámci komplexní 
pozemkové úpravy KPÚ Velká Ledská - Hřibiny v k.ú. Velká Ledská a v k.ú. Hřibiny 
dle Soupisu nových pozemků 
Cena doplatku:  
v k.ú. Velká Ledská 13.690,16 Kč 
v k.ú. Hřibiny 1.860,09 Kč 
Celkem: 15.550,25 Kč  
Financování: ze státního rozpočtu do výše refundace, zbytek z kapitoly 12 - správa 
majetku kraje 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

podepsat Soupis nových pozemků KPÚ Velká Ledská - Hřibiny v k.ú. Velká Ledská a v k.ú. 
Hřibiny dle tohoto usnesení  

  termín: 31.03.2010  
   

 

 
 
 
 
 
 
       Bc. Lubomír Franc 
      hejtman Královéhradeckého kraje 



Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.    

 

 
 

PARDUBICKÝ KRAJ 
 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE 
Z/143/09 

7. jednání konané dne 10.12.2009 
 

Plány oblasti povodí a programy opatření 
 
 
 
Zastupitelstvo Pk projednalo předloženou zprávu a 
 

1. s c h v a l u j e  
a) Plán oblasti povodí Horního a středního Labe 
b) Plán oblasti povodí Moravy 
c) Plán oblasti povodí Dyje 
včetně programů opatření v nich obsažených  podle důvodové zprávy a přílohy zprávy 
 
 
 

Radko Martínek v. r. 
hejtman Pardubického kraje 

Roman Línek v. r. 
náměstek hejtmana 

pověřený zastupováním 
 



Z Á P I S 
z  32. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se konalo dne 17. 12. 2009 
od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice 

 
 Dle prezence bylo přítomno: 
 členů Zastupitelstva hl.m.Prahy    68 
 zástupci městských částí hl. m. Prahy   30 
 ředitel, zástupců ředitele a ředitelů odborů MHMP  31 
 ředitelů organizací      13 
 poslanci PS PČR              2 
 senátoři HMP         0 
 zástupců tisku      14 
 hosté          2 
 
 
CELKEM přítomných:  160 osob 
 
 

OMLUVENÍ ČLENOVÉ ZHMP NEOMLUVENÍ ČLENOVÉ 
ZHMP 

Zbyněk Richter  

RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.  

 
 
32. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy zahájil primátor hl.m. Prahy v 9,30 hodin.  
    
Dle prezence byla na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů ZHMP a bylo tedy 
schopno se usnášet. 
Dále předsedající primátor hl.m. Prahy konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a byli na 
něj pozváni všichni členové ZHMP a připomněl, že se průběh tohoto jednání opět přenáší na 
internetové stránky www.magistrat.praha-město.cz. 
 
Primátor hl.m. Prahy informoval o rezignaci náměstkyně primátora Mgr. Markéty Reedové ke 
dni 15. 12. 2009. 
 
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. vystoupil s rezignací na funkci člena Rady HMP a malou 
rekapitulací svého působení v Radě HMP. Poděkoval všem, kteří pomohli během tří let 
k tomu, co společně dokázali. 
 
Mgr. Reedová uvedla důvody své rezignace a poděkovala za spolupráci nejen politickým 
klubům, ale i ředitelům odborů. 
  
Primátor hl.m. Prahy předal oběma odstupujícím upomínkové dary. 
 
Ověřením zápisu byli pověřeni Mgr. Marta Semelová a Bohumil Zoufalík. 
 
 
 

http://www.magistrat.praha-m%C4%9Bsto.cz/


   31.    radní Pešák 
 

Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na 
zajištění činnosti lékařské služby první pomoci v roce 2010 
  TISK:        Z – 138 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:            PROTI:           ZDRŽEL SE:      
                                                                                51                 0                      0 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  32/64 
Materiál uvedl radní Pešák. 
 
Návrh  zastupitele Ludvíka: 
Zvýšit dotaci na LSPP pro rok 2010 o 20 % na 22,8 mil. Kč na pokrytí zvýšených nákladů 
spojených s povinným navýšením mezd a DPH od 1,1.2010 
 
PRO: 9 PROTI: 10 ZDR. 31 

Nebylo schváleno 
 
Závěrečné slovo přednesl radní Pešák, který reagoval na příspěvky z diskuse. 
 
V usnesení byl v bodě II. upraven termín na 22. 12. 2009. 
 
 
  32/1.  náměstek primátora Klega 

 
Návrh na poskytnutí dotace z Programu Čistá energie Praha městské části Praha – 
Slivenec 
  TISK:        Z – 169 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:            PROTI:           ZDRŽEL SE:      
                                                                                50                 0                      0 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  32/65 
Materiál uvedl náměstek Klega. 
 
V usnesení byl v bodě II. upraven termín na 22. 12. 2009. 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
 
  32/2.  náměstek primátora Klega 

 
Návrh Konečných Plánů oblastí povodí na území hl.m. Prahy 
  TISK:        Z –  172 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:            PROTI:           ZDRŽEL SE:      
                                                                                48                 0                      1 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  32/66 
Materiál uvedl náměstek Klega. 



 
Usnesení bylo schváleno beze změny. 
 
  33/1.  radní Šteiner 

 
Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace ROPID 
  TISK:        Z – 154 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:            PROTI:           ZDRŽEL SE:      
                                                                                48                 0                       0 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  32/67 
Materiál uvedl radní Šteiner. 
 
V diskusi vystoupil člen ZHMP Březina. 
 
Závěrečné slovo přednesl radní Šteiner, který reagoval na příspěvky z diskuse. 
 
V usnesení byl v bodě II. upraven termín na 22. 12. 2009 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
 
  32/2.  radní Šteiner 

 
Návrh na zrušení akce č. 0004531 – TT Laurová – Radlická, delimitace části jejích 
nákladů do akce č. 21003 – Tramvajová trať Radlická (spolufinancovaná v rámci I. 
výzvy OPPK) a dodatečné vypořádání investiční dotace z rozpočtu HMP čerpané v roce 
2007 na akci č. 0004531 – TT Laurová - Radlická 
  TISK:        Z –  210 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:            PROTI:           ZDRŽEL SE:      
                                                                                50                 0                      0 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  32/68 
Materiál uvedl radní Šteiner. 
 
V usnesení byl v bodě II. upraven termín na 22. 12. 2009 
Usnesení bylo přijato beze změny. 
 
   34.    předseda výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP Ing. František Stádník 

 
Návrh personální změny ve výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP 
+ 
Návrh personálních změn ve výborech ZHMP 
  TISK:        Z – 181 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:            PROTI:           ZDRŽEL SE:      
                                                                                45                 0                      0 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  32/69 



Materiál uvedl předseda návrhového výboru  Mgr. Tomáš Chalupa: 
- uvolnění pana Hurdy z výboru ochrany památek a cestovního ruchu a uvolnění 

Ondřeje Pechy na vlastní žádost z funkce předsedy výboru pro kulturu a volný 
čas 

- k 17. 12. 2009 volba Ivana Bednáře do funkce předsedy výboru pro kulturu a 
volný čas 

- k 17. 12. 2009 volba Ondřeje Pechy do funkce člena výboru pro kulturu a 
volný čas 

- volba Bohumila Zoufalíka za člena výboru ochrany památek a cestovního 
ruchu 

 
 

Hlasování o prodloužení jednání do 20.15 hodin. 
PRO: 47 PROTI: 2 ZDR. 2 

        
 
 
 
   35.    
            

 
Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP  
 

Přehled interpelací je v samostatné příloze tohoto zápisu. 
 
 
 
Členům ZHMP byly rozdány tyto informace: 
 

1. 196 Informace o významných dopravních omezeních na 
hlavních komunikacích v Praze 

radní Šteiner 

2. 205 Informace ke smluvnímu zajištění systému PID 
v období 2010 – 2019 

radní Šteiner 

3. 087 Informace o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1.- 
3. čtvrtletí 2009 

primátor hl.m. 
Prahy 

4. 178 Informace o návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2009 o neinvestiční transfer 
ze státního rozpočtu z MŠMT na rozvojový program 
„Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a 
studenty se zdravotním postižením v soukromých 
školách na období září až prosinec 2009“ 

nám. Kousalíková 

5. 165 Informace o udělení III. kola grantů v oblasti prevence 
kriminality v roce 2009 

 

 
 
 
Obsah vystoupení všech diskutujících je obsažen ve stenografickém zápisu tohoto zasedání 
Zastupitelstva hl.m. Prahy. 
 
 
 
 



Přijatá usnesení ZHMP č. 32/1 až  č. 32/69 jsou součástí tohoto zápisu. 
 
 
Primátor hl.m. Prahy poděkoval všem přítomným za účast a zakončil jednání ve 20,15 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUDr. Pavel Bém 
primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:      Mgr. Marta    S e m e l o v á 
 
 
 
 
        Bohumil    Z o u f a l í k 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Vlasta Nováková 
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	Plán oblasti povodí Horního a středního Labe a Plán oblasti povodí Ohře a Dolního Labe.
	USNESENÍ č. 331/09/ZK
	Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu sociálních věcí a menšin
	Zastupitelstvo kraje po projednání
	schvaluje
	změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 196/09, kterým se převádějí finanční prostředky z kapitoly 91407 - Působnosti, do kapitoly 91307 - Příspěvkové organizace, ve výši 600.000,00 Kč, dle důvodové zprávy.
	USNESENÍ č. 345/09/ZK
	Založení zájmového sdružení právnických osob JEŠTĚD, z.s.p.o.
	Zastupitelstvo kraje po projednání
	rozhoduje
	o založení zájmového sdružení právnických osob pod názvem JEŠTĚD, z.s.p.o. se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
	schvaluje
	zakladatelskou smlouvu č. OLP/2011/2009, o založení zájmového sdružení právnických osob JEŠTĚD, z.s.p.o., uzavíranou mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec,  včetně stanov, které tvoří přílohu č. 1 této zakladatelské smlouvy a včetně listiny, určující osobu oprávněnou jednat jménem sdružení, která tvoří přílohu č. 2 zakladatelské smlouvy
	jmenuje
	tyto členy výboru sdružení:
	Bc. Stanislava Eichlera, nar. 18. 4. 1960, bytem Na Žižkově 187, 463 43 Český Dub IV
	Ing. Petra Beitla, nar. 5. 12. 1966, bytem U Rybníka 2224/14, 466 01 Jablonec nad Nisou
	Kateřinu Klikarovou, nar. 14. 4. 1984, bytem Vnitřní 1410, 463 11 Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou
	schvaluje
	zmocnění Bc. Stanislava Eichlera, nar. 18. 4. 1960, bytem Na Žižkově 187, 463 43 Český Dub IV, k podání návrhu na zápis zájmového sdružení právnických osob JEŠTĚD, z.s.p.o. se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, do registru zájmových sdružení.
	USNESENÍ č. 346/09/ZK
	Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OLP/2140/2008 z Grantového fondu LK, programu č. 18
	Zastupitelstvo kraje po projednání
	schvaluje
	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Grantového fondu Libereckého kraje č. OLP/2140/2008 ze dne 17. 9. 2008, uzavřené mezi Libereckým krajem a obcí Čistá u Horek, k projektu "Bezbariérovost objektu bývalých školních dílen".
	…………………………………….
	…………………………………….
	Bc. Stanislav Eichler
	Ing. Lidie Vajnerová
	hejtman
	statutární náměstek hejtmana
	Za správnost: Mgr. Hana Špulková
	V Liberci dne 2. 10. 2009 
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	Výběr ze zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2009 konaného dne        10.11.2009 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava
	Usnesení 0499/06/2009/ZKZastupitelstvo krajesi vyhrazujepodle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválení Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy, Plánu oblasti povodí Dyje, Plánu oblasti povodí Horní Vltavy a Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe v částech, které zahrnují území kraje Vysočina;schvalujePlán oblasti povodí Dolní Vltavy, Plán oblasti povodí Dyje, Plán oblasti povodí Horní Vltavy a Plán oblasti povodí Horního a středního Labe v částech, které zahrnují území kraje Vysočina ve znění materiálů ZK-06-2009-80, př. 2, ZK-06-2009-80, př. 3, ZK-06-2009-80, př. 4, ZK-06-2009-80, př. 5.
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	Z Á P I S
	z  32. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy,
	které se konalo dne 17. 12. 2009
	od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice
	 Dle prezence bylo přítomno:
	 členů Zastupitelstva hl.m.Prahy    68
	 zástupci městských částí hl. m. Prahy   30
	 ředitel, zástupců ředitele a ředitelů odborů MHMP  31
	 ředitelů organizací      13
	 poslanci PS PČR              2
	 senátoři HMP         0
	 zástupců tisku      14
	 hosté          2
	CELKEM přítomných:  160 osob
	OMLUVENÍ ČLENOVÉ ZHMP
	NEOMLUVENÍ ČLENOVÉ ZHMP
	Zbyněk Richter
	RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
	32. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy zahájil primátor hl.m. Prahy v 9,30 hodin. 
	Dle prezence byla na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů ZHMP a bylo tedy schopno se usnášet.
	Dále předsedající primátor hl.m. Prahy konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a byli na něj pozváni všichni členové ZHMP a připomněl, že se průběh tohoto jednání opět přenáší na internetové stránky www.magistrat.praha-město.cz.
	Primátor hl.m. Prahy informoval o rezignaci náměstkyně primátora Mgr. Markéty Reedové ke dni 15. 12. 2009.
	Mgr. Petr Štěpánek, CSc. vystoupil s rezignací na funkci člena Rady HMP a malou rekapitulací svého působení v Radě HMP. Poděkoval všem, kteří pomohli během tří let k tomu, co společně dokázali.
	Mgr. Reedová uvedla důvody své rezignace a poděkovala za spolupráci nejen politickým klubům, ale i ředitelům odborů.
	Primátor hl.m. Prahy předal oběma odstupujícím upomínkové dary.
	Ověřením zápisu byli pověřeni Mgr. Marta Semelová a Bohumil Zoufalík.
	   31.              
	radní Pešák
	Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na zajištění činnosti lékařské služby první pomoci v roce 2010
	  TISK:        Z – 138
	   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:            PROTI:           ZDRŽEL SE:          
	                                                                                51                 0                      0
	   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  32/64
	Materiál uvedl radní Pešák.
	Návrh  zastupitele Ludvíka:
	Zvýšit dotaci na LSPP pro rok 2010 o 20 % na 22,8 mil. Kč na pokrytí zvýšených nákladů spojených s povinným navýšením mezd a DPH od 1,1.2010
	PRO: 9
	PROTI: 10
	ZDR. 31
	Nebylo schváleno
	Závěrečné slovo přednesl radní Pešák, který reagoval na příspěvky z diskuse.
	V usnesení byl v bodě II. upraven termín na 22. 12. 2009.
	  32/1.              
	náměstek primátora Klega
	Návrh na poskytnutí dotace z Programu Čistá energie Praha městské části Praha – Slivenec
	  TISK:        Z – 169
	   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:            PROTI:           ZDRŽEL SE:          
	                                                                                50                 0                      0
	   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  32/65
	Materiál uvedl náměstek Klega.
	V usnesení byl v bodě II. upraven termín na 22. 12. 2009.
	Usnesení bylo přijato beze změny.
	  32/2.              
	náměstek primátora Klega
	Návrh Konečných Plánů oblastí povodí na území hl.m. Prahy
	  TISK:        Z –  172
	   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:            PROTI:           ZDRŽEL SE:          
	                                                                                48                 0                      1
	   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  32/66
	Materiál uvedl náměstek Klega.
	Usnesení bylo schváleno beze změny.
	  33/1.              
	radní Šteiner
	Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace ROPID

	  TISK:        Z – 154
	   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:            PROTI:           ZDRŽEL SE:          
	                                                                                48                 0                       0
	   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  32/67
	Materiál uvedl radní Šteiner.
	V diskusi vystoupil člen ZHMP Březina.
	Závěrečné slovo přednesl radní Šteiner, který reagoval na příspěvky z diskuse.
	V usnesení byl v bodě II. upraven termín na 22. 12. 2009
	Usnesení bylo přijato beze změny.
	  32/2.             
	radní Šteiner
	Návrh na zrušení akce č. 0004531 – TT Laurová – Radlická, delimitace části jejích nákladů do akce č. 21003 – Tramvajová trať Radlická (spolufinancovaná v rámci I. výzvy OPPK) a dodatečné vypořádání investiční dotace z rozpočtu HMP čerpané v roce 2007 na akci č. 0004531 – TT Laurová - Radlická
	  TISK:        Z –  210
	   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:            PROTI:           ZDRŽEL SE:          
	                                                                                50                 0                      0
	   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  32/68
	Materiál uvedl radní Šteiner.
	V usnesení byl v bodě II. upraven termín na 22. 12. 2009
	Usnesení bylo přijato beze změny.
	   34.              
	předseda výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP Ing. František Stádník
	Návrh personální změny ve výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP
	+
	Návrh personálních změn ve výborech ZHMP
	  TISK:        Z – 181
	   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:            PROTI:           ZDRŽEL SE:          
	                                                                                45                 0                      0
	   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  32/69
	Materiál uvedl předseda návrhového výboru  Mgr. Tomáš Chalupa:
	- uvolnění pana Hurdy z výboru ochrany památek a cestovního ruchu a uvolnění Ondřeje Pechy na vlastní žádost z funkce předsedy výboru pro kulturu a volný čas
	- k 17. 12. 2009 volba Ivana Bednáře do funkce předsedy výboru pro kulturu a volný čas
	- k 17. 12. 2009 volba Ondřeje Pechy do funkce člena výboru pro kulturu a volný čas
	- volba Bohumila Zoufalíka za člena výboru ochrany památek a cestovního ruchu
	Hlasování o prodloužení jednání do 20.15 hodin.
	PRO: 47
	PROTI: 2
	ZDR. 2
	   35.                    
	Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP 

	Přehled interpelací je v samostatné příloze tohoto zápisu.
	Členům ZHMP byly rozdány tyto informace:
	1.
	196
	Informace o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích v Praze
	radní Šteiner
	2.
	205
	Informace ke smluvnímu zajištění systému PID v období 2010 – 2019
	radní Šteiner
	3.
	087
	Informace o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1.- 3. čtvrtletí 2009
	primátor hl.m. Prahy
	4.
	178
	Informace o návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2009 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT na rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých školách na období září až prosinec 2009“
	nám. Kousalíková
	5.
	165
	Informace o udělení III. kola grantů v oblasti prevence kriminality v roce 2009
	Obsah vystoupení všech diskutujících je obsažen ve stenografickém zápisu tohoto zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy.
	Přijatá usnesení ZHMP č. 32/1 až  č. 32/69 jsou součástí tohoto zápisu.
	Primátor hl.m. Prahy poděkoval všem přítomným za účast a zakončil jednání ve 20,15 hodin.
	MUDr. Pavel Bém
	primátor hl.m. Prahy
	Ověřovatelé zápisu:      Mgr. Marta    S e m e l o v á
	        Bohumil    Z o u f a l í k
	Zapsala: Vlasta Nováková




