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 S C H V Á L E N Ý 
P R O G R A M   J E D N Á N Í 

 
30. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se konalo dne 2. 11. 2017 od 9,00 hod. 

ve Velké zasedací síni Nové radnice, Praha 1, Mariánské nám.2 

___________________________________________________________________________ 
 

  Pravidelný bod v pevném čase  12,30 – 13,15 
Návrhy, připomínky a podněty občanů hl.m. Prahy 
 

  

  Pravidelný bod v pevném čase  13,15 – 14,00 
Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP 
 

  

1 5764 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Muzeum hlavního města Prhy, se sídlem Praha 1, Kožná 1 a k 
návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č.55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut 
hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření 
správy věci z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 
1 (pozemek v k.ú. Nové Město)

radní  
Grabein Procházka 

U-2498 
17.10. 

2 5765 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut 
hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření 
správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem 
Praha 5, Praha 6, Praha 12, Praha - Dolní Chabry, Praha – 
Zbraslav, Praha – Ďáblice, Praha – Lochkov, Praha – Slivenec, 
Praha – Velká Chuchle a odejmutí správy svěřených věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy městským částem Praha 13, 
Praha 14 
 
MČ Praha 5 (pozemky v k.ú. Košíře) 
MČ Praha 6 (pozemky v k.ú. Liboc) 
MČ Praha 12 (pozemky v k.ú. Modřany) 
MČ Praha – Dolní Chabry (pozemek v k.ú. Dolní Chabry) 
MČ Praha – Zbraslav (pozemky v k.ú. Lahovice) 
MČ Praha – Ďáblice (pozemky v k.ú. Ďáblice) 
MČ Praha – Lochkov (pozemek v k.ú. Lochkov) 
MČ Praha – Slivenec (pozemky v k.ú. Slivenec) 
MČ Praha – Velká Chuchle (pozemky v k.ú. Velká Chuchle) 
MČ Praha 13 (pozemek v k.ú. Třebonice) 
MČ Praha 14 (pozemek v k.ú. Kyje)

radní  
Grabein Procházka 

U-2266 
U-2267 
U-2268 
U-2269 
U-2270 
12.9. 
U-2327 
19.9. 
U-2407 
3.10. 

3 5570 k návrhu na uznání vlastnického práva k pozemku parc. č. 1625 v 
k.ú. Michle

radní  
Grabein Procházka 

U-2116 
29.8. 

4 5428 k návrhu na majetkoprávní vypořádání části pozemku parc. č. 749 
o výměře 46 m2 v k.ú. Troja

radní  
Grabein Procházka 

U-1776 
18.7. 

5 5522 k návrhu vypořádání práva stavby na pozemcích parc. č. 2410/1 a 
2410/2 v k. ú. Braník 

radní  
Grabein Procházka 

U-2241 
12.9. 

6/1 4212 k návrhu směny pozemku parc. č. 120 o výměře 909 m2 v k.ú. 
Troja, ve vlastnictví fyzické osoby za část pozemku parc. č. 1673/2 
o výměře 203 m2 a pozemek parc. č. 1300 o výměře 185 m2, jehož 
součástí je stavba č.e. 55, v k.ú. Troja, ve vlastnictví hl.m. Prahy

radní  
Grabein Procházka 

U-2049 
29.8. 

 
 



 

2 
 

6/2 5344 k návrhu směny pozemku parc.č. 181/81 a pozemku parc.č. 
201/278 v k.ú. Černý Most ve vlastnictví společnosti P-holding 1, 
s.r.o., za část pozemku parc.č. 221/907 v k.ú. Černý Most ve 
vlastnictví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 

U-1539 
20.6. 

6/3 5557 k návrhu směny části pozemku parc.č. 2503/1, části pozemku 
parc.č. 2633/1 a pozemku parc.č. 4896/4 v k.ú. Smíchov ve 
vlastnictví družstva Garáže Popelka, družstvo za pozemek parc.č. 
2503/3 a části pozemku parc.č.4896/1 v k.ú. Smíchov ve 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-2167 
5.9. 

7/1 4676 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Kunratice z vlastnictví 
právnické osoby do vlastnictví hl.m. Prahy

radní  
Grabein Procházka 

U-461 
7.3. 

7/2 5267 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 778/21 v k ú. Letňany 
do vlastnictví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 

U-1636 
27.6. 

7/3 5271 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Stodůlky a k.ú. Řepy radní  
Grabein Procházka 

U-2301 
19.9. 

7/4 5316 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 1691/3, 1691/4 a 
1691/5 k.ú. Hostivař do vlastnictví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 

U-1591 
27.6. 

7/5 5385 k návrhu o úplatné nabytí chodníků, vodorovného a svislého 
dopravního značení, zeleně vč. drenáže, parkové obruby a 
retenčního pásu, 4 uličních vpustí, železobetonového schodiště a 
pozemků parc. č. 2947/13, 2947/14, 2947/15, 2947/16, 2947/17, 
2947/18, 2948/16, 2948/17, 2949/12, 2948/20, 2948/21, 2948/22, 
2949/15 a 2949/14 v k.ú. Stodůlky z vlastnictví Trigema Smart 
byty s.r.o., do vlastnictví hl. m. Prahy

radní  
Grabein Procházka 

U-1635 
27.6. 

7/6 5427 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1756/2 v k. ú. 
Buštěhrad, obec Buštěhrad, do vlastnictví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 

U-1634 
27.6. 

7/7 5443 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 17/6 k.ú. Žižkov a k 
návrhu na zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 17/6 k.ú. Žižkov 
jako alternativnímu způsobu majetkoprávního vypořádání

radní  
Grabein Procházka 

U-1962 
15.8. 

7/8 5474 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 2168/18 a parc. č. 
2170/24 v k.ú. Žižkov do vlastnictví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 

U-1782 
18.7. 

7/9 5506 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č.  140/6, 140/7 a 140/8 
k.ú. Nedvězí u Říčan 

radní  
Grabein Procházka 

U-2210 
5.9. 

7/10 5508 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 2192 a parc.č. 2195/1 
v k.ú. Vršovice, vč. staveb komunikací na těchto pozemcích, do 
vlastnictví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 

U-2240 
12.9. 

7/11 5510 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 5/2 k.ú. Modřany radní  
Grabein Procházka 

U-1960 
15.8. 

7/12 5514 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Hájek u Uhříněvsi radní  
Grabein Procházka 

U-2112 
29.8. 

7/13 5518 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1773/19 k.ú. Radotín radní  
Grabein Procházka 

U-1961 
15.8. 

7/14 5540 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1304/1 v k.ú. Troja do 
vlastnictví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 

U-2353 
26.9. 

7/15 5546 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1753/5 v k.ú. Hostivař 
do vlastnictví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 

U-2113 
29.8. 

7/16 5548 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1235/179 k.ú. 
Stodůlky do vlastnictví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 

U-2114 
29.8. 

7/17 5558 k návrhu úplatného nabytí pozemků parc.č. 2160/134, 2160/261, 
2160/263, 2160/264, 2161/4, 2161/10, 2271/6, 2311/57 v k.ú. 
Stodůlky do vlastnictví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 

U-2527 
24.10. 

7/18 5559 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 331 k.ú. Podolí do 
vlastnictví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 

U-2115 
29.8. 

7/19 5583 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. st. 513/1 v k.ú. 
Horoměřice z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu má Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO: 697 97 111, 
do vlastnictví hl.m. Prahy a k návrhu na zaplacení úhrady za 
bezesmluvní užívání pozemku parc.č. st. 513/1 v k.ú. Horoměřice

radní  
Grabein Procházka 

U-2274 
12.9. 
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7/20 5624 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 1899/1 a parc.č. 1900 
v k.ú. Bubeneč z vlastnictví společnosti Pražské služby, a.s., Pod 
šancemi 444/1, Praha 9, IČO: 601 94 120, do vlastnictví hl.m. 
Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-2330 
19.9. 

7/21 5691 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.26/26 ze dne 27.4.2017 
k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1968/2 v k.ú. Braník 
do vlastnictví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 

U-2528 
24.10. 

7/22 5625 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 4021/35 k.ú. Strašnice 
do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-2658 
31.10. 

8/1 5420 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků  parc.č. 827/243 ost. 
plocha,ost. komunikace o výměře  146 m2 v k.ú. Bohnice, p.č. 
1494/3 ost. plocha,silnice o výměře  74 m2 v k. ú. Dolní Chabry, 
p.č.  2747/62 ost. plocha,ost. komunikace o výměře  30 m2 v   k. ú. 
Hostivař, p.č. 4789/22 ost. plocha,ost. komunikace o výměře  320 
m2 v k. ú. Modřany, p.č.  4789/23 ost. plocha,zeleň o výměře  8 
m2 v k. ú. Modřany, p.č. 4789/25 ost. plocha,ost. komunikace o 
výměře  663 m2 v k. ú. Modřany, p.č. 4789/28 ost. plocha,zeleň o 
výměře  25 m2 v k. ú. Modřany, p.č. 4789/29 ost. plocha,zeleň o 
výměře  1242 m2 v k. ú. Modřany, p.č. 4789/30 ost. plocha,zeleň o 
výměře 50 m2 v  k. ú. Modřany,p.č. 1464 ost. plocha,jiná plocha  o 
výměře  74 m2  v k.ú. Podolí,p.č. 336/2 ost. plocha,zeleň o výměře  
126 m2 v  k.ú. Radotín, p.č. 2244/35 ost. plocha,ost. komunikace o 
výměře  21 m2 v k. ú. Strašnice,p.č. 2244/223 ost. plocha,jiná 
plocha  o výměře  47 m2 v  k. ú. Strašnice, p.č. 2244/228 ost. 
plocha,zeleň o výměře  19 m2 v k. ú. Strašnice a p.č. 5790 ost. 
plocha,jiná plocha  o výměře  14 m2  v  k. ú. Záběhlice z 
vlastnictví ČR -  právo hospodaření s majetkem státu České 
energetické závody, státní podnik  „v likvidaci", do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-2107 
29.8. 

8/2 5442 k návrhu na bezúplatné nabytí 4 ks stožárů veřejného osvětlení v 
k.ú. Koloděje z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví hl.m. 
Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-1638 
27.6. 

8/3 5486 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 284/7, 
284/8,284/9, 284/11, 284/12, 284/14 a 284/15 vše v k.ú. Újezd u 
Průhonic z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu má Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO 69797111, 
do vlastnictví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 

U-1783 
18.7. 

8/4 5529 k návrhu na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla a veřejného 
osvětlení v k.ú. Modřany z vlastnictví společnosti PENTADOM 
spol. s r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy

radní  
Grabein Procházka 

U-2329 
19.9. 

8/5 5541 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Ďáblice, Holyně, 
Horní Počernice, Královice, Křeslice a Újezd u Průhonic z 
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem 
státu pro Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774 do vlastnictví 
hlavního města Prahy dle § 7 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

radní  
Grabein Procházka 

U-2109 
29.8. 

8/6 5568 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku s omezujícími 
podmínkami na 10 let parc.č.640/62 o výměře 106 m2 v k.ú. 
Prosek z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu : Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
Praha 2 do vlastnictví hl.m. Prahy

radní  
Grabein Procházka 

U-2108 
29.8. 

8/7 5574 k návrhu na bezúplatné nabytí vodovodního díla a veřejného 
osvětlení a pozemků v k.ú. Pitkovice z vlastnictví  S H A D O W   
A G E N C Y  s.r.o. Liberec do vlastnictví hl.m. Prahy

radní  
Grabein Procházka 

U-2111 
29.8. 
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8/8 5579 k návrhu na bezúplatné nabytí id.1/6 pozemku parc.č. 2855/12, 
id.1/6 pozemku parc.č.4494/7 a id.1/6 pozemku parc.č 4522/23 v 
k.ú. Strašnice z vlastnictví  České republiky, příslušnost hospodařit 
s majetkem státu : Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových,IČO: 69797111,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
Praha 2 do vlastnictví hl.m.Prahy

radní  
Grabein Procházka 

U-2271 
12.9. 

8/9 5582 k návrhu na bezúplatné nabytí části pozemku parc.č. 1573/32 o 
výměře 24 m2 v k.ú. Dejvice z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111,se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví hl.m.Prahy

radní  
Grabein Procházka 

U-2272 
12.9. 

8/10 5585 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 4540/4 v k.ú. 
Strašnice z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
Praha 2 do vlastnictví hl.m. Prahy

radní  
Grabein Procházka 

U-2273 
12.9. 

8/11 5614 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku, prostoru (stání) pro HZS, 
vodorovného dopravního značení a kolmých parkovacích stání v 
k.ú. Hlubočepy z vlastnictví právnické osoby do vlastnictví hl.m. 
Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-2562 
24.10. 

8/12 5700 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 3124/68 v k.ú. 
Braník z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu má Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO: 69797111, 
do vlastnictví hl. m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-2433 
10.10. 

8/13 5707 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 1068/20 v k.ú. 
Hloubětín z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu má Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO: 697 97 111, 
do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-2434 
10.10. 

8/14 5708 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 491, 493, 494 a 
495 v k.ú. Třeboradice z vlastnictvní České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO: 697 97 111, 
do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-2563 
24.10. 

8/15 5728 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 1144/3 v k.ú. Libuš 
z vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s majetkem 
státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO: 697 97 111, do vlastnictví 
hl.m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-2565 
24.10. 

8/16 5732 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Dolní Chabry, 
Nedvězí u Říčan, Řeporyje, Třebonice a Újezd nad Lesy z 
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem 
státu pro Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774 do vlastnictví 
hlavního města Prahy dle § 7 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

radní  
Grabein Procházka 

U-2566 
24.10. 

9/1 4318 k návrhu na odsouhlasení vypořádání práva stavby formou 
úplatného převodu vlastnictví podílů id. 1/2 pozemků parc. č. 
2557/82 a  parc. č. 2557/7 v kat. území Břevnov

radní  
Grabein Procházka 

U-2456 
17.10. 

9/2 4376 k návrhu na vypořádání práva stavby formou úplatného převodu 
pozemků parc.č. 3018/5 a parc.č. 3018/20, oba v k.ú. Dejvice

radní  
Grabein Procházka 

U-1493 
20.6. 

9/3 5330 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 448 o výměře 
17 m2 k.ú. Březiněves 

radní  
Grabein Procházka 

U-1633 
27.6. 

9/4 5505 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 3503 v k.ú. Libeň z 
vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví pana MUDr. Jiřího Nováka

radní  
Grabein Procházka 

U-2212 
5.9. 

9/5 5509 k návrhu úplatného převodu pozemku parc. č. 981/5 v k. ú. 
Hlubočepy

radní  
Grabein Procházka 

U-2105 
29.8. 
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9/6 5515 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 1660/2 o 
výměře 2 m2 k.ú. Troja 

radní  
Grabein Procházka 

U-2275 
12.9. 

9/7 5516 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 981/4 v k. ú. 
Hlubočepy

radní  
Grabein Procházka 

U-1957 
15.8. 

9/8 5520 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 2527/14 v k.ú. 
Záběhlice

radní  
Grabein Procházka 

U-1959 
15.8. 

9/9 5545 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 558/1 o výměře 
24 m2 k.ú. Kobylisy 

radní  
Grabein Procházka 

U-2213 
5.9. 

9/10 5550 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 1195/6 o výměře 
143 m2 v k.ú. Podolí a zřízení služebnosti přístupu na část 
pozemku parc. č. 1195/6 o výměře 143 m2 v k.ú. Podolí

radní  
Grabein Procházka 

U-1958 
15.8. 

9/11 5569 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1909/1 o výměře 79 
m2 v k.ú. Hostivař 

radní  
Grabein Procházka 

U-2106 
29.8. 

9/12 5595 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3869/4 o výměře 21 
m2 k.ú. Libeň 

radní  
Grabein Procházka 

U-2331 
19.9. 

9/13 5597 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 2584/268 o 
výměře 54 m2 k.ú. Břevnov

radní  
Grabein Procházka 

U-2214 
5.9. 

9/14 5599 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 1265/1 o 
výměře 118 m2 k.ú. Kobylisy

radní  
Grabein Procházka 

U-2332 
19.9. 

9/15 5601 k návrhu na úplatný převod částí pozemku parc. č. 1497/1 o 
výměře 130 m2 a o výměře  217 m2, vše k.ú. Troja

radní  
Grabein Procházka 

U-2333 
19.9. 

9/16 5622 k návrhu na úplatný převod spoluvlastnického podílu id. 52/61 k 
pozemku parc. č. 196/29 v k.ú. Strašnice

radní  
Grabein Procházka 

U-2410 
3.10. 

9/17 5626 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 501/92 v k.ú. Krč radní  
Grabein Procházka 

U-2334 
19.9. 

9/18 5634 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 2845/42 o výměře 21 
m2, parc.č. 2845/105 o výměře 21 m2, parc.č. 2845/106 o výměře 
21 m2 a parc.č. 2845/107 o výměře 21 m2 vše v k.ú. Záběhlice

radní  
Grabein Procházka 

U-2499 
17.10. 

9/19 5654 k návrhu na úplatný převod částí pozemku parc.č. 653/2 v k.ú. 
Malešice 

radní  
Grabein Procházka 

U-2435 
10.10. 

9/20 5662 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 764/32, parc.č. 
764/33 a parc.č. 764/34 o celkové výměře 81 m2 v še v k.ú. 
Letňany do vlastnictví společnosti AVIA PARK IV, s.r.o.

radní  
Grabein Procházka 

U-2500 
17.10. 

9/21 5667 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 2077/4, 2077/5, 
2077/6 a 2077/7 v k.ú. Nusle

radní  
Grabein Procházka 

U-2567 
24.10. 

9/22 5682 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 1773/1 v k.ú. 
Nusle 

radní  
Grabein Procházka 

U-2568 
24.10. 

9/23 5712 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 3192/34 o 
výměře 7 m2 v k.ú. Michle

radní  
Grabein Procházka 

U-2569 
24.10. 

9/24 5804 k návrhu nepeněžitého vkladu do základního kapitálu Dopravního 
podniku hl. m . Prahy, akciová společnost, IČO: 00005886, se 

sídlem Sokolovská 217/42, Praha 9, v souladu s ustanovením § 59 
odst. 3 písm. l), zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

radní  
Grabein Procházka 

U-2632 
31.10. 

10/1 5025 k návrhu na pořízení změny vlny 11 ÚP SÚ hl.m. Prahy pro 
podnět č. 451 (MČ Praha 8; výstavba rodinných domů, 
občanského vybavení, sportovních ploch) 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1587 
27.6. 

10/2 5445 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 1 
 
+USB flash disk 
 
PŘERUŠEN 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1849 
15.8. 

10/3 5446 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 2 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1850 
15.8. 



 

6 
 

10/4 5447 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 3 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1851 
15.8. 

10/5 5453 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 5 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-2035 
29.8. 

10/6 5454 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 6 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-2036 
29.8. 

10/7 5456 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 7 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1852 
15.8. 

10/8 5457 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 8 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-2037 
29.8. 

10/9 5459 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 9 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1853 
15.8. 

10/10 5461 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 10 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1854 
15.8. 

10/11 5462 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 11 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-2038 
29.8. 

10/12 5463 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 12 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-2039 
29.8. 

10/13 5464 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 13 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1855 
15.8. 

10/14 5466 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 14 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-2040 
29.8. 

10/15 5468 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 15 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1856 
15.8. 

10/16 5470 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 16 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1857 
15.8. 

10/17 5471 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 17 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1858 
15.8. 
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10/18 5472 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 18 
 
+USB flash disk 
 
STAŽEN

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1859 
15.8. 

10/19 5475 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 19 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1860 
15.8. 

10/20 5476 k návrhu na pořízení změny vlny 11 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 20 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1861 
15.8. 

10/21 5477 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 21 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1862 
15.8. 

10/22 5478 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ hl. m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 22 
 
+USB flash disk 
 
PŘERUŠEN 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-2041 
29.8. 

11 5076 k pořízení návrhu zadaní úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy zrušených 
rozhodnutím soudu (MČ Praha 6) 
 
NESCHVÁLEN 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1421 
13.6. 

12 5513 k návrhu na znovupořízení změny zrušené soudem - Z 2590/00 ÚP 
SÚ hl. m. Prahy (Praha 6; vybudování obytného souboru s 
centrálním náměstím a parkem)

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1848 
15.8. 

13 5716 ke schválení projektů v rámci 25. Výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 

radní Ropková U-2467 
17.10. 

14 5717 ke schválení projektů v rámci 27. Výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 

radní Ropková U-2468 
17.10. 

15 5725 ke schválení projektu ve výzvě č. 40 Operačního programu Praha - 
pól růstu ČR 

radní Ropková U-2469 
17.10. 

16 5733 ke schválení projektů v rámci 8. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 

radní Ropková U-2539 
24.10. 

17 5763 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 
2017 u škol, zřizovaných hlavním městem Prahou

radní Ropková U-2605 
24.10. 

18 5719 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017

radní Ropková U-2606 
24.10. 

19 5727 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017

radní Ropková U-2607 
24.10. 

20 5409 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30

radní Ropková U-1667 
27.6. 

21/1 5780 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hlavního města 
Prahy, ve znění pozdějších předpis

primátorka 
hl.m. Prahy 

U-2449 
17.10. 

21/2 5801 k záměru na realizaci veřejné zakázky „Pořízení licencí k 
softwarovým produktům“ 

primátorka 
hl.m. Prahy 

U-2618 
31.10. 

22 5666 k návrhu na přidělení mimořádné finanční podpory v oblasti sportu 
a tělovýchovy na rok 2017 pro společnost Prague International 
Marathon, spol. s r.o. na akci RunCzech běžecké ligy - Grand Prix 
Praha 2017

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2234 
12.9. 

23 5702 k návrhu na přidělení mimořádné finanční podpory v oblasti sportu 
při pořádání sportovních akcí

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2348 
19.9. 

 



 

8 
 

24 5736 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
dotace MČ Praha - Nebušice a MČ Praha - Kolovraty a k úpravě 
rozpočtu hl. m. Prahy 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2521 
24.10. 

25 5703 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.28/12 ze dne 15.6.2017 
k návrhu na schválení Memoranda o vzájemné spolupráci mezi 
Českou republikou - OLYMP CENTRUM SPORTU 
MINISTERSTVA VNITRA, hlavním městem Prahou a Městskou 
částí Praha 6 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2525 
24.10. 

26 5684 k záměru odboru OSI MHMP na realizaci veřejné zakázky 
"Soubor staveb MO st. č. 0081 MO Pelc/Tyrolka – Balabenka, st. 
č. 0094 Balabenka – Štěrboholská radiála, st. č. 8313 Libeňská 
spojka – vyhotovení DUR včetně zajištění inženýrské činnosti k 
získání ÚR" 
 
bod pevně zařazen na 14.30 hod. 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2248 
12.9. 

27 5140 k návrhu na uzavření darovací smlouvy na bezúplatný převod 
stavby účelové komunikace (dočasné stavby), která obsahuje 
napojení účelové komunikace 153/4 Lochkov - Radotín - Pražský 
okruh 
 
VYPUŠTĚN 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-1508 
20.6. 

28/1 5307 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 4045/10 a parc.č. 
4045/11 v k.ú. Strašnice do vlastnictví hlavního města Prahy

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-1585 
27.6. 

28/2 5397 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku číslo parcely 2575/463 v 
katastrálním území Kyje do vlastnictví hlavního města Prahy

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-1523 
20.6. 

28/3 5439 k návrhu na úplatné nabytí pozemku číslo parcely 2581/7 v 
katastrálním území Kyje do vlastnictví hlavního města Prahy

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2025 
29.8. 

28/4 5577 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1015/1 v k.ú. Písnice 
do vlastnictví hlavního města Praha (pro výstavbu trasy metra I.D)

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2523 
24.10. 

29/1 5523 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Botanická zahrada hl. m. Prahy v působnosti odboru SVC MHMP

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2071 
29.8. 

29/2 5560 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl.m. 
Prahy Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM v působnosti 
odboru SVC MHMP 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2198 
5.9. 

29/3 5782 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v MČ Praha 6 v roce 
2016 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2624 
31.10. 

29/4 5783 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v MČ Praha 8 v roce 
2016 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2626 
31.10. 

29/5 5790 k návrhu na uzavření smlouvy č. 110/2017 o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na 
rok 2017 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2644 
31.10. 

30/1 5690 k návrhu na změnu charakteru části investiční dotace poskytnuté 
městské části Praha - Nebušice z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016 
a ponechané k využití ke stejnému účelu v roce 2017

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-2389 
3.10. 

30/2 5692 k návrhu na změnu charakteru účelové investiční dotace 
poskytnuté MČ Praha 11 na Rekonstrukci víceúčelového hřiště v 
havarijním stavu a rozšíření neinvestičního účelu

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-2390 
3.10. 

31 5699 k návrhu na změnu charakteru části poskytnuté neinvestiční 
účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy MČ Praha - 
Kunratice

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-2392 
3.10. 

32 5706 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části 
Praha 14 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-2545 
24.10. 

33 5756 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční a investiční dotace 
městské části Praha 14 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města 
Prahy 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-2548 
24.10. 
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34 5771 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. 
Prahy v roce 2017 MČ Praha 15 na vrub investiční rezervy MČ 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-2550 
24.10. 

35 5777 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 22 z 
rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 a k úpravě rozpočtu vl. 
hl. m. Prahy 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-2551 
24.10. 

36 5779 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z kap. 03 - Doprava za 
účelem poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 22 a k 
úpravě rozpočtu v roce 2017

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-2549 
24.10. 

37 5275 k návrhu Akčního plánu školské primární prevence rizikového 
chování v hlavním městě Praze na rok 2017 s výhledem pro rok 
2018 

radní Lacko U-1874 
15.8. 
  

38 5519 k návrhu Akčního plánu protidrogové politiky hlavního města 
Prahy na rok 2017 s výhledem pro rok 2018

radní Lacko U-1873 
15.8. 

39/1 5602 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové 
účelové individuální investiční dotace z kap. 0546 v roce 2017

radní Lacko U-2303 
19.9. 

39/2 5693 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové 
účelové individuální investiční dotace z kap. 0504 v roce 2017

radní Lacko U-2530 
24.10. 

39/3 5711 k návrhu poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové 
účelové individuální neinvestiční dotace z kap. 0544 v roce 2017

radní Lacko U-2531 
24.10. 

40 5695 k návrhu na uzavření dohody o splátkách dlužného nájemného a 
úhrad za plnění poskytovaných s užíváním bytu včetně 
příslušenství se lhůtou splatnosti převyšující 18 měsíců s 
nájemcem bytu ve vlastnictví hl.m. Prahy

radní Lacko U-2437 
10.10. 

41 5395 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy Městská poliklinika Praha

radní Lacko U-1646 
27.6. 

42 5668 k návrhu na poskytnutí účelové dotace SH ČMS - Městskému 
sdružení hasičů hl. m. Prahy z rozpočtu kap. 07 BEZPEČNOST

radní Hadrava U-2461 
17.10. 

43 5750 k návrhu k poskytnutí účelové investiční dotace Městské části 
Praha 15 z rozpočtu kap. 07 BEZPEČNOST

radní Hadrava U-2534 
24.10. 

44 5730 k návrhu na změnu účelu části investiční dotace poskytnuté v roce 
2017 z rozpočtu hlavního města Prahy MČ Praha - Kolovraty a na 
poskytnutí účelové dotace městským částem Praha - Kolovraty a 
Praha 1 z rozpočtu kap. 07 BEZPEČNOST

radní Hadrava U-2533 
24.10. 

45 5631 k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hl.m. Prahy radní Plamínková U-2309 
19.9. 

46 5698 k návrhu Memoranda ve věci spolupráce při zásobování Pražské 
metropolitní oblasti vodou a zlepšování kvality povrchových vod

radní Plamínková U-2425 
10.10. 

47 5677 ke schválení memoranda o spolupráci na rozvoji, buducím využití 
a správě Trojské kotliny v okolí Císařského ostrova

radní Plamínková U-2175 
5.9. 

48 5532 k návrhu na snížení kapitálových výdajů roku 2017 OTV MHMP v 
kapitole 02 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 16

radní Plamínková U-2308 
19.9. 

49 5722 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská 
infrastruktura na rok 2017 

radní Plamínková U-2590 
24.10. 

50/1 5402 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 1754/3 v k. ú. 
Slivenec do vlastnictví hl. m. Prahy

radní Plamínková U-1572 
27.6. 

50/2 5549 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnických podílů o velikosti  id. 
1/2 na pozemcích parc. č. 1723/2, parc. č. 1728/2 a parc. č. 1729/2 
v k. ú. Slivenec do vlastnictví hlavního města Prahy

radní Plamínková U-2281 
12.9. 

50/3 5581 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 1340/20, 1340/37 a 
1500/3 v k. ú. Dolní Počernice a pozemku parc. č. 4415/2 v k. ú. 
Horní Počernice do vlastnictví hl.m. Prahy

radní Plamínková U-2371 
26.9. 

50/4 5592 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1723/5 v k. ú. 
Slivenec do vlastnictví hl. m. Prahy

radní Plamínková U-2282 
12.9. 

50/5 5617 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 991/644 a částí 
pozemku parc. č. 991/670 v k. ú. Velká Chuchle do vlastnictví hl. 
m. Prahy 

radní Plamínková U-2593 
24.10. 

50/6 5629 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č.521/1, 521/4,521/6, 
524/13 a 866  v k. ú. Zličín do vlastnictví hl.m. Prahy

radní Plamínková U-2426 
10.10. 
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51 5511 k návrhu na zapojení hlavního města Prahy do projektu „Evropská 
reformační města“ 
 
VYPUŠTĚN 

radní Wolf U-1885 
15.8. 

52 5503 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 - KUC MHMP a 
poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 
2017 

radní Wolf U-2465 
17.10. 

53/1 5278 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice

radní Hodek U-1812 
18.7. 

53/2 5524 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
hlavního města Prahy Centrum sociálních služeb Praha

radní Hodek U-2145 
29.8. 

53/3 5544 k návrhu na změny zřizovacích listin příspěvkových organizací 
hlavního města Prahy Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Rudné u Nejdku a Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa

radní Hodek U-2146 
29.8. 

53/4 5621 k návrhu na změny zřizovacích listin příspěvkových organizací 
hlavního města Prahy Dětské centrum Paprsek a Domov pro osoby 
se zdravotním postižením Sulická

radní Hodek U-2445 
10.10. 

54 5796 k petici proti omezení jízdy na kole v pěších zónách centra Prahy 
 
 
STAŽEN – bod byl přesunut na jednání 31. zasedání 
Zastupitelstva hl.m. Prahy, dne 30. 11. 2017

JUDr. Jaroslava 
Janderová 
předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 

 

 

 

K    I N F O R M A C I 

 

1 5784 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích 
v Praze 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

2 5769 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-2484 
17.10. 
U-2554 
24.10. 

3 5767 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT a k návrhu na 
úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2017 u škol a 
školských zařízení kraje Hlavní město Praha 

radní Ropková U-2341 
U-2342 
U-2343 
19.9. 
U-2373 
U-2374 
26.9. 
U-2415 
3.10. 
U-2507 
U-2508 
U-2512 
17.10. 
U-2601 
U-2602 
24.10. 

4 5828 Informace ke stavu přípravy stavby č. 511 Pražského okruhu náměstek primátorky 
Dolínek 

 

 


