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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 

 
15. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 19. 3. 2020 od 8,30 hod. 
(v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 20. 3. 2020) 

  
 

1 Z-8062 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2020 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

2 Z-8085 ke schválení projektů v rámci 38. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

3 Z-8092 ke schválení projektů v rámci 42. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

4 Z-8109 ke schválení projektů v rámci 51. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

5 Z-7994 k návrhu na poskytnutí dotací na základě Programu podpory v 
oblasti cestovního ruchu pro rok 2020 
 

radní Třeštíková 

6 Z-8089 k návrhu na poskytnutí individuální neinvestiční účelové dotace v 
oblasti cestovního ruchu v roce 2020 
 

radní Třeštíková 

7 Z-8102 k návrhům na pořízení změn ÚP - (fáze "podnět", vlna 24) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 
 

8 Z-8127 k návrhu Dohody o společném postupu a spolupráci ve věci 
revitalizace spodní části Václavského náměstí 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

9 Z-8040 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 07 - Bezpečnost na rok 
2020 - převod nevyčerpaných prostředků Fondu zaměstnavatele 
Městské policie hl. m. Prahy z r. 2019 do r. 2020 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

10 Z-7712 k návrhu Koncepce rekonstrukce služeben Městské policie hl. m. 
Prahy a Policie ČR, které se nacházejí v majetku svěřeném 
městským částem hl. m. Prahy ve střednědobém výhledu od roku 
2020 do roku 2022 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

11 Z-8065 k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy - Program v 
oblasti prevence kriminality pro rok 2020 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

12 Z-7939 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů odboru OCP MHMP 
v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2020 a poskytnutí 
účelové jednorázové neinvestiční dotace pro MČ Praha 12, MČ 
Praha 16 a MČ Praha 20 na provozování sběrného dvora 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

13 Z-7963 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 464/6 v katastrálním 
území Dubeč do vlastnictví hlavního města Prahy 

náměstek primátora 
Hlubuček 
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14 Z-8007 k návrhu Memoranda o spolupráci na urychlení přípravy a 
realizace významných dopravních staveb na území hlavního města 
Prahy a Středočeského kraje 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

15 Z-8132 k převodu nevyčerpaných prostředků z roku 2019 do roku 2020 a 
úpravě rozpočtu kapitálových a běžných výdajů v kapitole 03 
Doprava 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

16 Z-8101 k návrhu finančního vypořádání dotací poskytnutých přímo 
Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s. v roce 2019 a ponechání 
nevyčerpaných finančních prostředků pro rok 2020 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

17 Z-8018 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky 
"Stavba č. 44592 Parkovací dům Petržílkova; stavební práce" 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

18 Z-8118 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 2575/457 v k. ú. 
Kyje do vlastnictví hl. m. Prahy v rámci majetkoprávního 
vypořádání st. č. 0211 Lipnická – Ocelkova 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

19 Z-8107 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.10/23 ze dne 
17.10.2019 k návrhu na uzavření kupní smlouvy o převodu 
vlastnictví k nemovité věci - spoluvlastnickému podílu o velikosti 
id. 1/2 na pozemku parc. č. 4103 v k. ú. Strašnice a smlouvy o 
advokátní úschově peněz a listin 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

20 Z-8000 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - 
Běchovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

21 Z-7922 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí návratné finanční výpomoci č. INO/16/06/000363/2018 
poskytnuté MČ Praha - Dolní Chabry z rozpočtu hlavního města 
Prahy v roce 2018 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

22 Z-8077 k návrhu na ponechání nevyčerpaných účelových prostředků 
poskytnutých MČ HMP z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2019 (příp. 
v předchozích letech) k využití v roce 2020 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

23 Z-8112 k návrhu na ponechání nevyčerpaných finančních prostředků 
příspěvkových organizací hlavního města Prahy z roku 2019 a let 
minulých a jejich využití ke stejnému účelu v roce 2020 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

24 Z-8169 k návrhu na poskytnutí účelových dotací městským částem hl. m. 
Prahy a jednotkám sboru dobrovolných hasičů na výdaje při řešení 
krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

25 Z-8170 k návrhu na zmocnění Rady hl. m. Prahy k provádění 
rozpočtových opatření 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

26 Z-8172 k návrhu na úpravu rozpočtu výdajů vlastního hlavního města 
Prahy a poskytnutí účelových investičních dotací městským 
částem hl. m. Prahy z rezervy pro městské části v kap. 10 rozpočtu 
vl. hl. m. Prahy na rok 2020 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 
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27 Z-7899 k záměru odboru VEZ MHMP realizovat centralizovaně 

zadávanou veřejnou zakázku s názvem "Dodávky energií pro 
orgány a organizace hl.m. Prahy na období od 1.1.2021" v části 2. 
s názvem "Dodávky elektřiny pro orgány a organizace hl.m. Prahy 
na období od 1.1.2021 do 31.12.2022" 
 

radní Chabr 

28 Z-7981 k návrhu na odkoupení stavby bez čp./če. na pozemku ve 
vlastnictví hl. m. Prahy v k.ú. Motol 
 

radní Chabr 

29 Z-8031 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 1272/1 o výměře 
5399 m2 a pozemku parc.č. 1242/17 o výměře 2883 m2 v k.ú. 
Jinonice 
 

radní Chabr 

30 Z-7881 k návrhu úplatného převodu pozemků parc.č. 767/138, parc.č. 
767/139, parc.č. 767/142, parc.č. 767/179 o celkové výměře 7.124 
m2 a pozemků parc.č. 767/136, parc.č. 767/137, parc.č. 767/140, 
parc.č. 767/141 a parc.č. 767/143 o celkové výměře 9.404 m2 vše  
v k.ú. Karlín 
 

radní Chabr 

31 Z-8023 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1221/4 v k.ú. Michle 
z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. do vlastnictví hlavního 
města Prahy 
 

radní Chabr 

32 Z-7995 návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1530 v k.ú. Troja pro 
ZOO Praha 
 

radní Chabr 

33 Z-8024 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. ú. Horní Počernice z 
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem 
státu pro Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774 do vlastnictví 
hlavního města Prahy dle § 11 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb., o 
Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění účinném ke dni 31. 7. 2016 
 

radní Chabr 

34 Z-8021 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 2385/95, parc.č. 
2385/96 a parc.č. 2491/1 v k.ú. Záběhlice z vlastnictví společnosti 
České dráhy, a.s. do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 

35 Z-7827 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 775 / 3,797 k.ú. Nový 
Dvůr u Žihle z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví hlavního 
města Prahy 
 

radní Chabr 

36 Z-7990 návrh na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Jinonice - Lokalita 
Vidoule - Stolová hora, a úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 
 

radní Chabr 

37 Z-8066 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 2524/34 v k.ú. 
Záběhlice z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s 
majetkem státu Správa železnic, státní organizace do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 

38 Z-8058 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parcelní číslo 1429/5 v k.ú. 
Běchovice, obec Praha, do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 

39 Z-8067 k návrhu úplatného nabytí pozemků parc. č. 905/2 a parc. č. 908/1 
v k.ú. Hostavice, obec Praha 
 

radní Chabr 
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40 Z-7921 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 963/10  ost. 
plocha, ost. komunikace a parc.č. 1021/7  ost. plocha, ost. 
komunikace v k.ú. Kobylisy z vlastnictví ČR -  příslušnost 
hospodařit s majetkem státu pro BENZINA, státní podnik „v 
likvidaci“, do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 

41 Z-7969 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 142/5 o výměře 
115 m2 v k.ú. Veleslavín, obec Praha, 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 - Nové Město, PSČ 128 
00, do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 

42 Z-8005 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č.1570/3  o výměře 
145 m2 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 Chabr 

43 Z-8019 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Břevnov, Háje, 
Hlubočepy, Horní Počernice a Hostavice z vlastnictví České 
republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek 
hl. m. Prahy „v likvidaci“ do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 

44 Z-8020 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Běchovice, 
Březiněves, Čakovice, Ďáblice, Dolní Měcholupy, Dolní Počernice 
a Dubeč z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s 
majetkem státu pro Státní statek hl. m. Prahy „v likvidaci“ do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 

45 Z-7980 k návrhu na bezúplatné nabytí 13 ks sloupů veřejného osvětlení 
včetně kabelového vedení v k. ú. Kyje z vlastnictví společnosti 
EKOSPOL a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr 

46 Z-8029 k návrhu na bezúplatné nabytí rekonstrukce komunikace, 
rekonstrukce chodníků, rektifikace obrubníkové hrany, odvodnění, 
8 ks přesunutého svislého dopravního značení a 9 ks nového 
svislého dopravního značení, vodorovného dopravního značení, 8 
ks stromů, 39 ks rabátek a 3 ks vpustí z vlastnictví společnosti AFI 
Karlin s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr 

47 Z-7929 k návrhu na bezúplatné nabytí 31 ks sloupů veřejného osvětlení 
včetně kabelového vedení v k. ú. Modřany z vlastnictví společnosti 
Modřany Villas s.r.o. a společnosti Modřanský háj s.r.o. do 
vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr 

48 Z-8096 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. 
Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z 
vlastnictví hl.m. Prahy městským částem  
 
Svěření: 
Praha - Řeporyje (pozemky v k.ú. Řeporyje) 
Praha 13, Praha 14, Praha 20, Praha 18, Praha - Satalice (pozemky 
v k.ú. Stodůlky, k.ú. Černý Most, k.ú. Kyje, k.ú. Horní Počernice, 
k.ú  Letňany, k.ú. Satalice) 
Praha 1 (pozemky v k.ú. Staré Město) 
Praha 9 a Praha 11 (pozemky v k.ú. Prosek, Vysočany, Háje a 
Chodov) 
Praha 14 a městské části Praha - Ďáblice (pozemky v k.ú. Černý 
Most a k.ú. Ďáblice) 

radní Chabr 
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Praha 10 (pozemek v k.ú. Vršovice) 
Praha - Lipence (stavba v k.ú. Lipence) 
Praha 11 (pozemky a podíl pozemků v k.ú. Háje) 
Praha 17 (pozemky v k.ú. Řepy) 
Praha 11 (pozemky v k.ú. Háje a Chodov) 
Praha 11 (pozemky v k.ú. Chodov) 
Praha 5, Praha 8, Praha 9, Praha - Kolovraty, Praha - Královice a 
Praha - Kunratice (pozemky v k.ú. Smíchov, Libeň, Kunratice a 
stavba pomníku v k.ú. Libeň) 
 
 
 
 
 
Odejmutí: 
Praha - Satalice (pozemek v k.ú. Satalice) 
Praha 1 (pozemky v k.ú. Staré Město) 
Praha 6 a Praha 17 (pozemky v k.ú. Břevnov a pozemek v k.ú. 
Řepy) 
Praha 11 (pozemky v k.ú. Chodov) 
Praha - Klánovice (vodohospodářský majetek v k.ú. Klánovice) 
 

49 Z-8162 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 v k.ú. Žižkov) 
 

radní Chabr 

50 Z-7948 k návrhu na schválení Záměru rozvoje paliativní péče na území hl. 
m. Prahy pro roky 2020-2025 
 

radní Johnová 

51 Z-8105 k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy v působnosti 
odboru sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy - 
Programy v oblasti rodinné politiky pro rok 2020 
 

radní Johnová 

52 Z-8088 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové 
účelové individuální dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 
2020 
 

radní Johnová 

53 Z-8047 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové 
účelové individuální dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 
2020 
 

radní Johnová 

54 Z-7846 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy Palata - Domov pro zrakově postižené 
 

radní Johnová 

55 Z-8173 k návrhu na nákup ochranných pomůcek v souvislosti s nouzovým 
stavem v návaznosti na výskyt onemocnění COVID-19 v České 
republice 

radní Johnová 
náměstek primátora 
Hlubuček 
 

56 Z-7965 k volbě přísedících Městského soudu v Praze radní JUDr. Hana               
Kordová Marvanová 

57 Z-8033 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v 
kap. 04 - školství, mládež a sport  a návrhu na poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu hlavního města Prahy městským částem pro jimi 
zřízené školy v rámci pokračování projektu Systémová podpora 
výuky českého jazyka jako cizího jazyka v MČ hl. m. Prahy - síť 
škol 
 

radní Šimral 
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58 Z-8035 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v 

kapitole 04 - školství, mládež a sport a návrhu na poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy městské části 
Praha 6 a městské části Praha 8 na realizaci intenzivních kurzů 
výuky českého jazyka pro žáky základních škol s odlišným 
mateřským jazykem na území hl.m. Prahy 
 

radní Šimral 

59 Z-8093 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v 
kapitole 04 - školství, mládež a sport a návrhu na poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy městské části 
Praha 13 na dofinancování realizace intenzivních kurzů výuky 
českého jazyka pro žáky základních škol s odlišným mateřským 
jazykem na území hl. m. Prahy 
 

radní Šimral 

60 Z-7997 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 a poskytnutí neinvestiční 
účelové individuální dotace organizaci Dívčí katolická střední 
škola na realizaci projektu "Sociální aspekt ve vzdělávání" na rok 
2020 
 

radní Šimral 

61 Z-7835 k návrhu na poskytnutí neinvestičních účelových individuálních 
dotací na zajištění akcí "Future Port Prague","Startup World Cup 
& Summit 2020", "Týden inovací 2020" 
 

radní Šimral 

62  k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP předsedové výborů 
ZHMP 
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K     I N F O R M A C I 

 

1 Z-8135 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích 
v Praze 

náměstek primátora 
Scheinherr 

 

2 Z-8120 informace o stavu implementace Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

primátor  
hl.m. Prahy 
 

 

3 Z-8086 k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního 
města Prahy 

primátor  
hl.m. Prahy 
 

 

4 Z-8095 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v 
roce 2020 v kap. 0416 a k přidělení účelového neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu školám a školským zařízením kraje 
Hlavní město Praha 
 

radní Šimral U-320 
17.2.20 
U-362 
24.2.20 
 

5 Z-8144 Ekonomické zhodnocení projektu Upgrade VO pro účely  
e-mobility 

Rada HMP 
radní Chabr 

U-12/31 
ZHMP 
12.12.19 

6 Z-8146 Informace Zastupitelstvu hlavního města Prahy o aktuálním stavu 
a dalším postupu ve věci nahrazování stávajícího městského 
mobiliáře 
 

radní Chabr 
 

 

7 Z-8140 Ke Zprávě o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva hlavního 
města Prahy za rok 2019 

předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 
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