
S C H V Á L E N Ý 
 

              P R O G R A M   J E D N Á N Í 

 
                32. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

                        které se koná dne  7.11. 2013 od 9,00 hod. 
                       (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 8.11. 2013)     
__________________________________________________________________________ 

(schváleno na ZHMP dne 7.11.2013) 
    

  12,30 – 13,15 
Návrhy, připomínky a podněty občanů hl.m. Prahy 

  

  13,15 – 14,00 
Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP 

  

  doplněna informace ke sledování Pražanů pomocí mobilních 
telefonů a způsobu provádění analýzy sledování 

nám. Novotný ústně 

1 2125 Revitalizace Karlova náměstí - schválení rozpočtového opatření 
pro Dopravní podnik hl.m. Prahy  

primátor hl. m. Prahy  

2 2169 k návrhu zřizovací listiny příspěvkové organizace Institut 
plánování a rozvoje hlavního města Prahy 

primátor hl. m. Prahy  

3 2156 k návrhu rozpočtové úpravy v souvislosti se zapojením V. emise 
komunálních dluhopisů ve výši 200 mil. EUR 

I. nám.Vávra  

4 2137 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2013 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra 
generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky určený na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů 
obcí v souvislosti s povodní v červnu 2013 a poskytnutí dotací MČ 
hl .m. Prahy 

I. nám.Vávra  

5 2131 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části 
Praha 11 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy 

I. nám.Vávra  

6 2135 k návrhu na snížení rozpočtu hl. m. Prahy v kapitole 0921 - Vnitřní 
správa (OMI) a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - 
Vinoř 

I. nám.Vávra  

7/1 2145 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - 
Dolní Chabry 

I. nám.Vávra  

7/2 2162 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části 
Praha - Petrovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy 
na rok 2013 a návrhu na poskytnutí bezúročné půjčky téže městské 
části 

I. nám.Vávra  

8 2146 bod byl vypuštěn z programu I. nám.Vávra  
9/1 2165 k návrhu akcionářské smlouvy mezi hlavním městem Prahou a 

Českou republikou jako akcionáři společnosti Kongresové centrum 
Praha, a.s. 

nám. Novotný  

9/2 2141 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.26/59 ze dne 25.4.2013 
a k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy vlastníkům památkově 
významných objektů v roce 2013 

nám. Novotný  

9/3 2126 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.26/58 ze dne 25.4.2013 
k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy vlastníkům památkově 
významných objektů v roce 2013 

nám. Novotný  
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9/4 1987 k návrhu na přerozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního 
rozpočtu Ministerstva kultury určené na Program regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón 
v roce 2013 

nám. Novotný  

10 2016 k Zajištění systému nakládání se směsným a tříděným komunálním 
odpadem na území hl.m. Prahy,  

nám. Nouza  

11 2030 k zajištění a úpravě financování systému nakládání s komunálním 
odpadem na území hl. m. Prahy 

nám. Nouza  

12 1230 k odůvodnění veřejné zakázky Rek. ul. Komunardů (hluk) nám. Nouza  
13 2057 k zajištění financování zimní údržby komunikací v listopadu 2013 nám. Nouza  
14 2093 k návrhu usnesení Zastupitelstva HMP, kterým se schvaluje 

originární nabytí vlastnického práva k nemovitosti do majetku hl. 
m. Prahy na základě veřejné zakázky na stavební práce - stavba 
č.0204 TV Nebušice, etapa 0014 Nebušický sběrač 

nám. Nouza  

15 2160 k petici Za veřejné půjčovny kol pro Prahu nám. Nouza  
16/1 1995 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3 
radní Štvánová  

16/2 2009 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 8, Pobřežní 6 zřizované 
hlavním městem Prahou v působnosti odboru školství, mládeže a 
sportu Magistrátu hlavního města Prahy  

radní Štvánová  

16/3 2001 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1 

radní Štvánová  

16/4 2063 k návrhu na změny zřizovacích listin příspěvkových organizací 
Dům dětí a mládeže Praha 6 a Dům dětí a mládeže Praha 9 v 
působnosti SMS MHMP 

radní Štvánová  

17/1 2100 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 
2013 u škol, zřizovaných hlavním městem Prahou a u škol, jejichž 
zřizovatelem jsou městské části hlavního města Prahy 

radní Štvánová  

17/2 2130 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.30/31 ze dne 20.6.2013 
k návrhu na udělení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže 
na rok 2013 

radní Štvánová  

17/3 2117 k návrhu na poskytnutí dotace z rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2013 
z kapitoly 04 - Školství, mládež a sport pro MČ Praha - Satalice 

radní Štvánová  

18/1 2026 k odůvodnění veřejné zakázky na Základní a rozšířenou podporu 
IS Ekonomika na období 2014 - 2017 formou jednacího řízení bez 
uveřejnění  

radní Vorlíčková  

18/2 2189 K vyvození osobní zodpovědnosti zast.Poche  
19/1 2023 ke schválení projektů v rámci 11. výzvy Operačního programu 

Praha - Konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 Rozvoj a 
dostupnost ICT služeb a ke schválení projektu v rámci 10. výzvy 
Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, oblast 
podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území 

radní Vorlíčková  

19/2 2144 ke schválení projektů v rámci 11. výzvy Operačního programu 
Praha - Konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 Podpora 
ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy 

radní Vorlíčková  

20 2029 k návrhu Protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 
2013 až 2020 

radní Dlouhý  

21 2031 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v oblasti podpory 
odstraňování bariér ve veřejném prostoru pro rok 2013 v 
působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence  

radní Dlouhý  

22 2096 k návrhu prodeje bytových domů a zastavěných pozemků dle 
Pravidel postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, 
zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví 
hlavního města Prahy 

radní Dlouhý  
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23/1 733 k návrhu směny pozemku parc. č. 4289/22 o výměře 3 m2 v k.ú. 
Strašnice ve vlastnictví Josefa Dobyáše za pozemek parc. č. 
4278/3 o výměře 19 m2, pozemek parc. č. 4184/8 o výměře 1 m2 a 
pozemek parc. č. 4289/99 o výměře 1 m2 v k.ú. Strašnice ve 
vlastnictví hl.m. Prahy,  

radní Vašíček  

23/2 1720 k návrhu na směnu části pozemku parc. č. 2342/345 o výměře 13 
m2 v k.ú. Kunratice ve vlastnictví Ing. Ivy Aulíkové, za část 
pozemku parc. č. 2342/443 o výměře 13 m2 v k.ú. Kunratice ve 
vlastnictví hl.m. Prahy  

radní Vašíček  

23/3 1781 k návrhu na směnu částí pozemku parc. č. 2705/1, o celkové 
výměře 1131 m2 v k.ú. Dejvice ve vlastnictví společnosti 
AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ, za pozemky parc. č. 2705/9 o 
výměře 301 m2, parc. č. 2705/10 o výměře 961 m2, parc. č. 
2705/13 o výměře 101 m2, parc. č. 2705/14 o výměře 430 m2 a za 
část pozemku parc. č. 4170 o výměře 483 m2 v k.ú. Dejvice ve 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vašíček  

23/4 1339 k návrhu směny pozemku parc.č. 3118/96 o výměře 499 m2 v k.ú. 
Strašnice a pozemků parc.č. 225/2 o výměře 110 m2, parc.č. 
1349/2 o výměře 170 m2 a parc.č. 1365/7 o výměře 620 m2 v k.ú. 
Prosek ve vlastnictví Římskokatolické farnosti u kostela Panny 
Marie Královny Míru Praha - Lhotka za pozemky parc.č. 1886/1 o 
výměře 1152 m2, parc.č. 1886/2 o výměře 69 m2 a část pozemku 
parc.č. 1887/1 o výměře 63 m2 v k.ú. Lhotka ve vlastnictví hl.m. 
Prahy 

radní Vašíček  

23/5 1502 k návrhu směny pozemků parc.č. 1331/24 o výměře 242 m2, 
parc.č. 1331/26 o výměře 428 m2, parc.č. 1340/22 o výměře 128 
m2 a parc.č. 1340/32 o výměře 628 m2 v k.ú. Dolní Počernice ve 
vlastnictví pana Ing. Evžena Smrkovského za pozemky parc.č. 
1334/3 o výměře 264 m2, parc.č. 1334/4 o výměře 50 m2, parc.č. 
1336/1 o výměře 68 m2, parc.č. 1337/4 o výměře 445 m2, část 
pozemku parc.č. 1338/1 o výměře 608 m2, část pozemku parc.č. 
1618/7 o výměře 212 m2 a pozemky parc.č. 1618/16 o výměře 12 
m2 a parc.č. 1619/8 o výměře 120 m2 v k.ú. Dolní Počernice ve 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vašíček  

23/6 954 k návrhu směny pozemku parc.č. 850/76 o výměře 1202 m2, 
pozemku parc.č. 850/77 o výměře 5396 m2, pozemku parc.č. 
850/78 o výměře 9211 m2 a pozemku parc.č. 850/79 o výměře 
1460 m2 v k. ú. Kolovraty ve vlastnictví P-holding, s.r.o. za  
pozemek parc.č. 201/12 o výměře 7337 m2 v k. ú. Černý Most ve 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vašíček  

23/7 1718 k návrhu na směnu části parc.č. 2342/11 o výměře 715 m2, parc.č. 
2342/146 o výměře 2555 m2, parc.č. 2342/348 o výměře 15 m2 v 
k.ú. Kunratice ve vlastnictví společnosti K-STAVBY, a.s. 
za parc.č. 2342/441 o výměře 525 m2 a parc.č. 2343/145 o výměře 
588 m2 v k.ú. Kunratice ve vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vašíček  

24/1 1754 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 2401/2 o 
výměře 407 m2 v k.ú. Stodůlky z vlastnictví hlavního města Prahy 
do vlastnictví společnosti JAMP, s.r.o., IČO: 48267929    

radní Vašíček  

24/2 1740 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 375/3 o výměře 14 
m2 v k.ú. Hlubočepy z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
společnosti PREdistribuce, a.s., IČO: 273 76 516 

radní Vašíček  

24/3 1734 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 2551/29 k.ú. 
Strašnice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Ing. Františka 
Tomáška 

radní Vašíček  

24/4 1751 Bod byl stažen z programu  radní Vašíček  
24/5 748 k návrhu na úplatný převod  1/2 pozemku parc. č. 2185 o výměře 

543 m2 k.ú. Libeň 
radní Vašíček  

24/6 1885 k návrhu na úplatné převody částí pozemku parc. č. 202/4 k.ú. 
Petrovice 

radní Vašíček  
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24/7 1870 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 2677 o výměře 88 
m2, parc. č. 3192 o výměře 104 m2 a parc. č. 3341/13 o výměře 
156 m2 v kat. území Chodov z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví společnosti PREdistribuce, a.s., IČO: 27376516 

radní Vašíček  

24/8 1883 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 1148/38 o výměře 2 
m2 a parc. č. 1148/39 o výměře 1 m2, oba v k.ú. Vokovice 

radní Vašíček  

24/9 1978 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2811/9 a části 
pozemku parc. č. 2811/8, k.ú. Dejvice z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví společnosti IKL a.s., IČO: 264 82 959, .  

radní Vašíček  

24/10 1993 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.25/21 ze dne 21.3.2013 
k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 424/22 o 
výměře 324 m2 v k. ú. Říčany u Prahy z vlastnictví hl. m. Prahy 
do  SJM Jaroslavy Bortníkové a Michala Bortníka 

radní Vašíček  

25 2167 záměr na bezúplatný převod  nouzových staveb č. 149 a 150 a 
ostatních staveb bez čísla popisného na pozemku parc.č. 773/4 a 
bezúplatný převod pozemku parc.č. 773/4 pozemku parc.č. 773/4 
k.ú. Holešovice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Česká 
republika - Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy 

radní Vašíček  

26/1 1981 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1735/3 o výměře 
12 m2 v k.ú. Troja z vlastnictví ČR - právo hospodaření s 
majetkem státu Bytový podnik v Praze 7, státní podnik "v 
likvidaci", do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Vašíček  

26/2 2089 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Křeslice, Lochkov 
a Pitkovice z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s 
majetkem státu pro Státní statek hl. m. Prahy „v likvidaci“ do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Vašíček  

26/3 2021 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 1954/3 v k.ú. 
Podolí z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČO 697 97 111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
Praha 2 do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vašíček  

26/4 2020 k návrhu na bezúplatné nabytí id. 1/5 pozemku parc. č. 3766/6 o 
výměře 402 m2 v k.ú. Libeň 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 Vašíček  

26/5 1903 k návrhu na bezúplatné nabytí veřejného osvětlení včetně 3 nových 
osvětlovacích těles a kabelového vedení na pozemku parc.č.671/62 
a 671/95 v  k.ú. Dolní Měcholupy, z vlastnictví JUDr.Jany Nepilé 
do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vašíček  

26/6 1726 k návrhu na bezúplatné nabytí stavby veřejného osvětlení v k.ú. 
Záběhlice z vlastnictví společnosti Slatinka s.r.o. do vlastnictví 
hl.m. Prahy 

radní Vašíček  

26/7 1698 k návrhu na bezúplatné nabytí vodních děl v k.ú. Nebušice z 
vlastnictví společnosti CENTRAL GROUP technická 
infrastruktura s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vašíček  

26/8 1712 k návrhu na bezúplatné nabytí vodních děl v k.ú. Kunratice a v k.ú. 
Šeberov z vlastnictví investorky paní Jaroslavy Babákové do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vašíček  

27/1 1644 k návrhu na úplatné nabytí id. 1/16  pozemků parc.č. 192/1, 192/2, 
192/5, 192/6, 187/4, 188, 191/14, 193, 1132/3, 1371/9, 1372/14, 
1372/15, 1372/16 a 1372/17 vše k.ú. Prosek z vlastnictví George 
Porgese do vlastnictví hl.m. Prahy  

radní Vašíček  
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27/2 1836 k návrhu na úplatné nabytí veřejného osvětlení, komunikace, 

chodníků, 4 uličních vpustí, komunikační zeleně na pozemcích 
parc. č. 2885/22, 2885/15, 2885/16, 2885/17, 2885/19, 2892, 4969 
k.ú. Smíchov a bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2885/22 v  k.ú. 
Smíchov, z vlastnictví společnosti Immo Future 6 - Crossing Point 
Smíchov s.r.o.  se sídlem Praha 1, Václavské nám. 11,  IČO: 
62414950, do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Vašíček  

27/3 1825 k návrhu na úplatné nabytí vodovodního, splaškového a dešťového 
řadu od společnosti Kaufland ČR v.o.s. 

radní Vašíček  

27/4 1896 k návrhu na úplatné nabytí vodohospodářského díla v k.ú. Újezd u 
Průhonic, z vlastnictví společnosti Katedo a.s. se sídlem Ve 
Slatinách 1, Liberec, IČO: 25106104, do vlastnictví hlavního 
města Prahy  

radní Vašíček  

27/5 1742 bod byl vypuštěn z programu radní Vašíček  
28   2151 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, odejmutí 
správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy 
městským částem Praha 1, Praha - Ďáblice a Praha - Nedvězí a 
k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Galerie 
hlavního města Prahy 

radní Vašíček  

   29 2149 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 8, Praha 15, Praha - Běchovice a Praha 18 

radní Vašíček  

30 2158 bod byl vypuštěn z programu radní Vašíček  
31 2184 k návrhu personálních změn ve výborech  ZHMP   

 
 
 
K     I N F O R M A C I 

1 2170 zneplatnění vlastních bianko směnek hlavního města Prahy I. nám.Vávra  
2 2168 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích nám. Nouza  
3 2181 o stavu Opencard radní Vorlíčková  
4 2150 - k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2013 o 

neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT a k návrhu na 
úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2013 u škol a 
školských zařízení kraje Hlavní město Praha 

radní Štvánová  

 


	P R O G R A M   J E D N Á N Í

