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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 

 
8. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se konalo dne 18.6. 2015 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 3400 k návrhu na vyhrazení si pravomoci rozhodovat v samostatné 
působnosti Zastupitelstvem hlavního města Prahy 

primátorka 
hl.m. Prahy 

 

2 3401 k volbě přísedících Městského soudu v Praze primátorka 
hl.m. Prahy 

 

3 3503 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č.10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, 
na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se 
stanoví opatření k omezení jejich propagace 

primátorka 
hl.m. Prahy 

 

4 3528 k návrhu úpravy rozpočtu v rámci kapitálových výdajů v kapitole 
09 - INF MHMP v roce 2015 

primátorka 
hl.m. Prahy 

 

5 3520 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene 
se společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s. 

radní Hašek  

6 3445 k Inventarizační zprávě o inventarizaci majetku a závazků hl.m. 
Prahy za rok 2014 

radní Hašek  

7 3529 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Správa služeb hlavního města Prahy 

radní Hašek  

8 3169 k návrhu na nové uspořádání pozemků parc.č. 419/1, parc.č. 
835/15, parc.č. 903/6, parc.č. 910/1, parc.č. 910/3, parc.č. 910/4, 
parc.č. 920/23 a parc.č. 920/24 v k.ú. Točná na základě komplexní 
pozemkové úpravy v k.ú. Točná 

radní Hašek  

9 3390 k návrhu směny pozemku parc.č. 279/6, jehož součástí je budova 
bez čp/če o výměře 307 m2, pozemku parc.č. 287/2 o výměře 1190 
m2 a dvou částí pozemku parc.č. 287/5 o výměře 104 m2 v k. ú. 
Libeň ve vlastnictví ČR s právem hospodaření s majetkem státu 
pro Nemocnici Na Bulovce za část pozemku parc.č. 377/1 o 
výměře 978 m2 v k. ú. Libeň ve vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Hašek  

10 3519 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 
3 (pozemek parc.č. 4280/13 v k.ú. Žižkov) a odejmutí správy 
svěřené věci z vlastnictví hlavního města Prahy městské části 
Praha 15 (pozemek parc.č. 2229/5 v k.ú. Hostivař) a k návrhu 
změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa pražských 
hřbitovů 

radní Hašek  
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11 3524 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, odejmutí správy svěřených věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 6 
(nemovitosti v k.ú. Břevnov) 

radní Hašek  

12/1 2372 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu radní Hašek  
12/2 2684 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 575/2 k.ú. Kobylisy radní Hašek  
12/3 3186 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1417/1 v k.ú. Dubeč 

do vlastnictví hlavního města Prahy 
radní Hašek  

12/4 2531 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 812/5 a parc. č. 864/1 
v k.ú. Karlín z vlastnictví Českých drah, a.s. do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

radní Hašek  

12/5 3328 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Újezd nad Lesy radní Hašek  
12/6 2226 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. ú. Řepy z vlastnictví 

společnosti Stavební, investiční a kapitálová, a.s. do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

radní Hašek  

12/7 2692 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 191/10, 191/13, 
191/14, 3948/2, 3949/3, 3958/8, 4635/498, 4635/499 a 4653/55 
vše k.ú. Modřany 

radní Hašek  

12/8 3387 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. ú. Modřany z vlastnictví 
České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní 
statek hl. m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hlavního města 
Prahy 

radní Hašek  

12/9 3388 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. ú. Radotín z vlastnictví 
České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní 
statek hl. m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hlavního města 
Prahy 

radní Hašek  

12/10 3386 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. ú. Malá Chuchle z 
vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu 
pro Státní statek hl. m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hlavního 
města Prahy 

radní Hašek  

12/11 2573 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Kbely a k.ú. Satalice z 
vlastnictví pobočného spolku Tělocvičná jednota Sokol Satalice do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Hašek  

12/12 2429 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/2 
pozemku parc. č. 910/151, v k.ú. Písnice do vlastnictví hl. m. 
Prahy 

radní Hašek  

12/13 2670 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 3/8 
k pozemkům parc.č. 2718/4 m2, 2714/2  a 2710/4  vše k.ú. 
Stodůlky 

radní Hašek  

12/14 3381 k návrhu na úplatné nabytí splaškové kanalizace a vodovodu v k.ú. 
Vinoř z vlastnictví společnosti UNISTAV Vinoř II, s.r.o., se 
sídlem Brno, Příkop 838/6, IČO: 29287120, do vlastnictví 
hlavního města Prahy za ujednanou cenu splaškové kanalizace ve 
výši 500,- Kč a vodovodu za ujednanou cenu 500,- Kč 

radní Hašek  

12/15 3374 k návrhu na úplatné nabytí světelného signalizačního zařízení 
„SSZ 8.244 Voctářova - Koželužská“ a stavebních úprav 
křižovatky Voctářova x Koželužská z vlastnictví DOCK V1, s.r.o. 
a.s. se sídlem Voctářova 2449/5, Praha 8, IČO 28467108 do 
vlastnictví hlavního města Prahy za ujednanou kupní cenu ve výši 
1.000,- Kč,- Kč 

radní Hašek  

13/1 2017 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č.1310/6 o výměře 
557 m2 v k.ú. Troja 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 Hašek  
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13/2 3370 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Dolní Měcholupy, 
Hloubětín, Hrdlořezy, Královice a Radlice z vlastnictví České 
republiky příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní 
pozemkový úřad do vlastnictví hlavního města Prahy dle §7 
zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

radní Hašek  

14/1 3098 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.26/11 ze dne 25.4.2013 
k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 2551/29 k.ú. 
Strašnice 

radní Hašek  

14/2 2785 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 2773/1 v k.ú. 
Stodůlky 

radní Hašek  

14/3 2368 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 2336/204, částí 
pozemku parc.č. 2336/1, (dle GP č. 3475-162/2013 oddělené a 
nově označené jako pozemek parc.č. 2336/1 s novou výměrou 
2001 m2 a parc.č. 2336/360 s novou výměrou 35 m2), části 
pozemku parc.č. 2336/225, (dle GP č. 3464-162/2013 oddělené a 
nově označené jako pozemek parc.č. 2336/225 s novou výměrou 
1080 m2) a části pozemku parc.č. 2336/202, (dle GP č. 3464-
162/2013 oddělené a nově označené jako pozemek parc.č. 
2336/202 s novou výměrou 990 m2) a s úplatným převodem 
konstrukce plochy parkoviště s živičným povrchem na pozemcích 
parc.č. 2336/1, parc.č. 2336/225, parc.č. 2336/204, parc.č. 
2336/360 a na pozemku parc.č. 2336/221, vše v kat. území 
Chodov, z vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví 
společnosti Czechaxe Holdings s.r.o. 
STAŽEN 

radní Hašek  

14/4 2993 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 3341/218 v kat. 
území Chodov, z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti 
1. Regionální uzavřený investiční fond, a.s. 

radní Hašek  

14/5 3089 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 3386/7 o výměře 
306 m2 v k.ú. Michle z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví 
Společenství pro dům Na Křivce 1532/41, IČ 243 18 639 

radní Hašek  

15/1  bod přeřazen jako bod č. 35   
15/2 3468 ke schválení projektů v rámci 11. kontinuální výzvy OPPK, oblast 

podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné 
dopravy a 15. kontinuální výzvy Operačního programu Praha - 
Konkurenceschopnost, oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana 
území a oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

 

16 3497 k Účetní závěrce hl.m. Prahy za rok 2014 náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

17 3332 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování 
výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 2014 - 
závěrečný účet 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

18 3494 k návrhu na rozpočtová opatření související s daní z příjmů 
právnických osob za zdaňovací období roku 2014 a k vratkám 
podílů na daňové povinnosti hl. m. Prahy městským částem hl. m. 
Prahy formou neinvestičních dotací 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

19/1 3516 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části 
Praha - Suchdol na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města 
Prahy 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

19/2 3499 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části 
Praha - Suchdol na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města 
Prahy 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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19/3 3531 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části 
Praha - Dolní Počernice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města 
Prahy 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

19/4 3402 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 19 z 
rozpočtu hlavního města Prahy 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

20 3525 k návrhu na změnu charakteru části investiční účelové dotace 
poskytnuté MČ Praha - Ďáblice rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2014 
a ponechané v k využití v roce 2015 na neinvestiční 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

21 3502 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
hl.m. Prahy na rok 2015 z kapitoly 05 - Zdravotnictví a sociální 
oblast MČ Praha 1 

radní Lacko  

22/1 3225 k úplatnému převodu pozemků z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy 
družstevní bytové výstavby platné do roku 1991 

radní Lacko  

22/2 3428 k návrhu prodeje bytových domů, zastavěných a funkčně 
příslušných pozemků dle Pravidel postupu při prodeji bytových 
jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících 
pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Lacko  

23 3350 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace městským 
částem na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů 

radní Hadrava  

24 3439 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 městské 
části Praha 17 (kamerová stanoviště) 

radní Hadrava  

25/1 3473 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2015 
v kapitole 0220 – OTV MHMP a poskytnutí účelových 
investičních dotací MČ Praha – Přední Kopanina 

radní Plamínková  

25/2 3389 k návrhu na navýšení neinvestiční dotace z poplatku za uložení 
odpadu na skládku Ďáblice městským částem Praha - Ďáblice a 
Praha - Březiněves 

radní Plamínková  

26/1 3266 k návrhu na schválení originárního nabytí vlastnického práva 
k nemovitosti do majetku hl. m. Prahy na základě realizace stavby 
č. 0106 „TV Šeberov, etapa 0022 K Hrnčířům“ 

radní Plamínková  

26/2 3265 k návrhu na schválení originárního nabytí vlastnického práva 
k nemovitosti do majetku hl. m. Prahy na základě realizace stavby 
č. 7499 „TV Dolní Měcholupy, etapa 0002 Za Kovárnou“ 

radní Plamínková  

26/3 2495 k návrhu na schválení originárního nabytí vlastnického práva 
k nemovitosti do majetku hl.m. Prahy na základě realizace stavby 
č. 0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III, část 1 

radní Plamínková  
 

26/4 3203 k návrhu na schválení originárního nabytí vlastnického práva 
k nemovitosti do majetku hl.m. Prahy na základě realizace stavby 
č. 42472 TV Březiněves, etapa 0002 Propojovací komunikace 

radní Plamínková  

26/5 3421 ke schválení originárního nabytí vlastnického práva 
k nemovitostem do majetku hl. m. Prahy na základě veřejné 
zakázky na stavební práce „Výstavba zařízení na zpracování 
bioodpadu – Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci „ 

radní Plamínková  

27/1 3393 k návrhu revokace usnesení Zastupitelstva HMP č. 5/49 ze dne 26. 
3. 2015 k návrhu na udělení jednoletých grantů hl.m. Prahy 
v oblasti kultury a umění na rok 2015 

radní Wolf  

27/2 3396 k návrhu vyhovět/nevyhovět odvolání proti usnesení Rady HMP č. 
514 ze dne 17. března 2015/Zastupitelstva HMP č. 5/49 ze dne 26. 
března 2015 k návrhu na udělení jednoletých grantů hl. m. Prahy 
v oblasti kultury a umění na rok 2015 

radní Wolf  

27/3 3429 k návrhu na přijetí partnerství hlavního města Prahy v oblasti 
cestovního ruchu pro rok 2015 

radní Wolf  
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28/1 3405 k návrhu na přidělení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže 
na rok 2015 

radní Nováková  

28/2 3472 k návrhu úpravy rozpočtu v kap. 0464 a přidělení grantů v oblasti 
sportu a tělovýchovy na rok 2015 v programech I.A a I.B 

radní Nováková  

29 3424 k návrhu na přidělení finančních prostředků Českému atletickému 
svazu na organizační zajištění 33. mistrovství Evropy v atletice v 
hale 2015 

radní Nováková  

30 3467 k návrhu na udělení grantů v rámci "Celoměstských programů 
podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro 
rok 2015" a "Programů podpory aktivit integrace cizinců na území 
hl. m. Prahy pro rok 2015", uvolnění finančních prostředků z 
kapitoly 0664 formou účelové neinvestiční dotace MČ Praha 14 

radní Nováková  

31 3228 k návrhu na změny zřizovacích listin příspěvkových organizací hl. 
m. Prahy Dům dětí a mládeže Praha 6, Dům dětí a mládeže Praha 
6 - Suchdol, Rohová 7, Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála, Dům 
dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM, Dům dětí a mládeže Praha 12 
- Monet v působnosti odboru SVC MHMP 

radní Nováková  

32 3465 k návrhu krajské sítě sociálních služeb HMP na rok 2016 radní Ropková  
33 3474 k návrhu na zřízení příspěvkové organizace hl. m. Prahy Domov 

pro seniory Bohnice 
radní Ropková  

34/1 3276 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní umělecká škola, Praha 5 - Košíře, Na Popelce 18 

radní Ropková  

34/2 3307 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední škola elektrotechniky a strojírenství, se sídlem Jesenická 1, 
106 00 Praha 10 

radní Ropková  

34/3 3345 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 

radní Ropková  

34/4 3282 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 - Dejvice, Studentská 10 

radní Ropková  

35 3411 k návrhu na vyslovení souhlasu ručitele se změnou věřitele dluhu 
zajištěného ručitelským prohlášením HMP vůči ŠKODA 
TRANSPORTATION a.s. 
PŘERUŠEN 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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K     I N F O R M A C I 

 

1 3530 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích v 
Praze 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

 

2 3392 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. čtvrtletí 
2015 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

3 3505 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

4 3514 k návrhu Zásad, Harmonogramu a Metodiky pro sestavení rozpočtu 
(rozpočtového provizoria) hlavního města Prahy na rok 2016, 
střednědobého výhledu do roku 2021 a dlouhodobého výhledu 
rozpočtového výhledu 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

5 3527 k postupu ve věci Pražských stavebních předpisů náměstek 
primátorky 
Stropnický 

 

6 3471 o přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního 
prostředí hl. m. Prahy pro rok 2015 

radní Plamínková  

7 3406 o přidělení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže na rok 2015 radní Nováková  

8 3517 o přidělení grantů v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2015 v 
programech I.A,I.B,I.C a III.1 

radní Nováková  

9 3504 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT 

radní Ropková  

10 3533 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP- 
I.pololetí 2015 

Ing. Patrik Nacher 
předseda výboru 

 

11 3544 Informace o kolektivním vyjednávání v DPP náměstek 
primátorky 
Dolínek 

 

12 3546 Situační zpráva o kvalitativní havárii v Dejvicích, pásmo 428 
gravitace Andělky, květen 2015 - aktualizace k 15. červnu 2015 

radní Plamínková  

13 3542 závěrečná zpráva k mimořádné události "Kontaminovaná pitná 
voda ve vodovodním řadu v lokalitě Prahy 6 - Dejvice a Bubeneč" 

radní Hadrava  

14 3549 o výsledcích auditu provedeného v příspěvkové organizaci hl.m. 
Prahy Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy a o výsledcích 
jednání komise pro výběr ředitele příspěvkové organizace hl.m. 
Prahy Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy 

radní Lacko  

15 3547 Informace o aktuálním faktickém a právním stavu "Souboru staveb 
Městského okruhu v úseku Myslbekova - Pelc/Tyrolka" 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

 

16 3553 k aktuálnímu stavu vyjednávání OP Praha - pól růstu ČR náměstek 
primátorky 
Dolínek 

 

17 3558 o problematice autobusové dopravy PID a jejím ukončení v oblasti 
Ládví 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

 

18 3523 Zpráva o aktuálním vývoji taxislužby na území hl. m. Prahy v roce 
2014 

primátorka 
hl.m. Prahy 
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