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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 

 
13. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se konalo dne 28.1. 2016 od 9,00 hod. 
___________________________________________________________________________ 

 
 

  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 
 

  

0/1 4107 k podání ústavní stížnosti proti rozhodnutí Státního pozemkového 
úřadu 
NESCHVÁLEN 

člen ZHMP 
Ing. Jiří Haramul 

 

0/2 4117 k dlouhodobé nefunkčnosti komise Rady HMP pro ICT člen ZHMP 
Tomáš Jílek 

 

0/3 4118 k návrhu dalšího nakládání se společností Operátor ICT, a.s. člen ZHMP 
Tomáš Jílek 

 

1/1 ústně informace o stavu projektu Opencard a novém systému pro 
vydávání čipových karet 

primátorka hl.m.  
Prahy 

 

1/2 4051 k odměnám neuvolněných členů Zastupitelstva hl. m. Prahy primátorka hl.m.  
Prahy 

 

2 4000 k volbě přísedících Městského soudu v Praze primátorka hl.m.  
Prahy 

 

3/1 3963 k návrhu obecně závazné vyhlášky o omezujících opatřeních k 
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s 
provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně 
přístupných místech 

primátorka hl.m.  
Prahy 

 

3/2 4066 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 5/2011 Sb. hl.m. Prahy, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů 

primátorka hl.m.  
Prahy 

+CD 

3/3 4017 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví systém 
komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k 
údržbě a obnově veřejné zeleně na území hlavního města Prahy 

primátorka hl.m.  
Prahy 

 

4 4052 k návrhu na udělení grantu hlavního města Prahy v působnosti 
odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního 
města Prahy - podpora registrovaných sociálních služeb 
poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2016 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

5 4086 k expertní zprávě o technickém stavu Libeňského soumostí 
bod nezařazen 

náměstek primátorky 
Dolínek 
podrobně zdůvodnil 

 

6 3988 k zapojení hlavního města Prahy do realizace Programu ESA BIC 
Prague 
projednáno Radou HMP dne 26.1.2016 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

7/1 3845 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene náměstek primátorky 
Dolínek 

 

7/2 3906 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene náměstek primátorky 
Dolínek 

 

8/1 3183 k odůvodnění veřejné zakázky odboru OSI MHMP na stavební 
práce - stavba č. 0079 "MO Špejchar-Pelc/Tyrolka, etapa 0002 - 
Protihluková opatření v ulici V Holešovičkách a okolí" 

náměstek primátorky 
Dolínek 
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8/2 4073 k navýšení celkových investičních nákladů a na úpravu 
investičního rozpočtu roku 2016 Dopravního podniku hl. m. Prahy 
a. s. v kapitole 03 Doprava 
NESCHVÁLEN 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

9 3829 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 1368/63 a parc. č.  
1368/64 v kat. území Běchovice za účelem majetkoprávního 
vypořádání stavby Cyklo Běchovice - Horní Počernice 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

10/1 3671 k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

10/2 3833 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední zdravotnická škola, se sídlem Praha 10, Ruská 2200/91 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

10/3 2245 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

10/4 3832 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

10/5 3803 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

10/6 4084 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z kap. 0504 - 
Zdravotnictví a sociální oblast formou účelové neinvestiční dotace 
MČ Praha 3 (Integrační centrum zahrada) a úpravu rozpočtu v kap. 
05 v roce 2016 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

11/1 4069 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
hl.m. Prahy v roce 2016 MČ Praha - Nedvězí na úhradu náhrady za 
odstraněný objekt bez č.p. (bývalý vepřín) v katastrálním území 
Nedvězí 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

11/2 4099 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. 
Prahy v roce 2016 MČ Praha 12 na výkup pozemků, na nichž MČ 
Praha 12 provozuje sběrný dvůr 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

12/1 3609 k návrhu prodeje bytových domů, zastavěných a funkčně 
souvisejících pozemků dle Pravidel postupu při prodeji bytových 
jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících 
pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Lacko  

12/2 3626 k návrhu prodeje bytových domů, zastavěných a funkčně 
souvisejících pozemků dle Pravidel postupu při prodeji bytových 
jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících 
pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Lacko  

12/3 3632 k návrhu prodeje bytových domů, zastavěných a funkčně 
souvisejících pozemků dle Pravidel postupu při prodeji bytových 
jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících 
pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Lacko  

13 4032 k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. hl. 
m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů 

radní Hadrava  

14 4082 k odůvodnění veřejné zakázky Dodatečné stavební práce na stavbě 
č. 40554 "Společný objekt Chodovec II" 
NESCHVÁLEN 

radní Hadrava  

15 3943 k záměru Městské policie hl. m. Prahy na realizaci veřejné zakázky 
"Servis a údržba vozidel Městské policie hl. m. Prahy" 

radní Hadrava  

16 4020 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení služebností 
(věcných břemen) 

radní Hadrava  

 
 
 
 
 
 
 



3 
 

17 4072 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 2, Praha 11, Praha - Běchovice, Praha 20, Praha 19, Praha - 
Suchdol a odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního 
města Prahy městským částem Praha - Dolní Měcholupy, Praha - 
Satalice, Praha - Slivenec a Praha - Velká Chuchle 
-MČ Praha 2 (pozemky v k.ú. Nusle) 
-MČ Praha 11 (stavba technického vybavení a pozemek v k.ú. 
Chodov) 
-MČ Praha - Běchovice (nemovitosti v k.ú. Běchovice) 
-MČ Praha 20 (pozemek v k.ú. Horní Počernice) 
-MČ Praha 19 (pozemky v k.ú. Kbely) 
-MČ Praha - Suchdol (pozemky v k.ú. Sedlec) 
-MČ Praha - Dolní Měcholupy (pozemek v k.ú. Dolní 
Měcholupy) 
-MČ Praha - Satalice (pozemek v k.ú. Satalice) 
-MČ Praha - Slivenec (pozemek v k.ú. Slivenec) 
-MČ Praha – Velká Chuchle (pozemky v k.ú. Velká Chuchle) 

radní Hadrava  

18/1 3900 k návrhu směny části pozemku parc.č. 2578/1 v k.ú. Braník v 
podílovém spoluvlastnictví fyzických osob za pozemek parc.č. 
2578/3 a části pozemků parc.č. 2578/2 a 2612/156 vk.ú. Braník ve 
vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Hadrava  

18/2 2520 k návrhu směny pozemku parc.č. 2010/150 o výměře 2842 m2 a 
pozemku parc.č. 2123/1 o výměře 1898 m2 v k. ú. Stodůlky, ve 
vlastnictví Trigema Development s.r.o. za pozemek parc. č. 
2166/46 o výměře 4195 m2 a pozemek parc.č. 2166/56 o výměře 
688 m2 v k. ú. Stodůlky, ve vlastnictví hl. m. Prahy 
NESCHVÁLEN 

radní Hadrava  

19/1 2454 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. ú. Libeň z podílového 
spoluvlastnictví RNDr. Daniely Chromíkové, Olgy Kutlíkové, 
Jaroslavy Baťkové, MVDr. Oldřicha Bečky, Ing. Jiřiny Kusákové, 
Hedviky Troněvové, Yvety Baierové, Hany Kořenkové a Marie 
Haasové do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Hadrava  

19/2 3824 k návrhu na úplatné nabytí spuluvlastnických podílů k pozemku 
parc.č. 188 k.ú. Dubeč 

radní Hadrava  

19/3 3951 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2692/34 o výměře 
2067 m2, zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 14967 pro k. 
ú. Stodůlky, obec Praha, z vlastnictví společnosti TECHNIA, a. s., 
se sídlem Slovenská 1085/1a, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 
45192502, do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Hadrava  

19/4 3977 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 2336/248 k.ú. Chodov radní Hadrava  
20/1 3894 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Lahovice, Troja, 

Újezd nad Lesy, Újezd u Průhonic, Vysočany, Zadní Kopanina, 
Zbraslav a Zličín 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 Hadrava  

20/2 3945 k návrhu na bezúplatné nabytí stavby veřejného osvětlení v k.ú. 
Čakovice z vlastnictví Prvního rezidenčního uzavřeného 
investičního fondu, a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Hadrava  

20/3 3978 k návrhu na bezúplatné nabytí stavebních úprav chodníku 
umístěného na pozemku parc.č. 2324/1 v k.ú. Hostivař do majetku 
hl.m. Prahy 

radní Hadrava  

21/1 2712 k úplatnému převodu pozemků parc.č. 839/6, parc.č. 841/42, 
parc.č. 854/57 a parc.č. 855, vše v k.ú. Karlín  z vlastnictví hl. m. 
Prahy do vlastnictví společnosti Rustonka Development s.r.o., IČO 
275 91 026 

radní Hadrava  
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21/2 3730 k návrhu na úplatný převod jednotného veřejného kanalizačního 

řadu a veřejného vodovodu na pozemcích parc. č. 1874/23, 
1874/97, 1874/214 v k.ú. Libeň z vlastnictví hl. m. Prahy 

radní Hadrava  

21/3 3476 k návrhu na úplatný převod pozemku části pozemku parc. č. 748 o 
výměře 51 m2 k.ú. Troja 

radní Hadrava  

21/4 3723 k návrhu na úplatný převod  pozemků parc.č. 830/1 o výměře 225 
m2 a parc. č. 831/1 o výměře 322 m2 v k.ú. Břevnov 

radní Hadrava  

21/5 3724 k návrhu na úplatný převod zastavěného pozemku parc. č. 1293/53 
v k.ú. Řepy z vlastnictví hl. m. Prahy do podílového 
spoluvlastnictví  vlastníků bytů v domě Šimonova 1105, Praha 6 

radní Hadrava  

21/6 3732 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 342/6 v k.ú. 
Řepy 

radní Hadrava  

21/7 3754 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 666/1 v kat. 
území Kamýk 

radní Hadrava  

21/8 3968 k návrhu na úplatný převod částí pozemku parc.č. 4400/201 a části 
pozemku parc.č. 4400/203 v kat. území Modřany 

radní Hadrava  

21/9 3696 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 1900/2 v k.ú. 
Podolí 

radní Hadrava  

22/1 3807 k návrhu na uzavření smlouvy o nabytí a zřízení služebnosti radní Plamínková  
22/2 3816 k návrhu na uzavření smlouvy o nabytí a zřízení služebnosti se 

společností VM FOREST, spol. s r.o. 
radní Plamínková  

22/3 3779 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s Povodí 
Vltavy, státní podnik 

radní Plamínková  

23 4063 k návrhu na poskytnutí účelové dotace pro Povodí Vltavy, státní 
podnik jako důsledek hlavním městem Prahou realizované stavby 
č. 6963 - Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském 
ostrově, etapa 0001 - nová vodní linka a úprava rozpočtu v kap. 
0222 v roce 2016 

radní Plamínková  

24 3907 k odůvodnění veřejné zakázky odboru OSI MHMP na stavební 
práce - stavba č. 8548 Kanalizační sběrač H - prodloužení do 
Běchovic, etapa 0001 Stoka H1 Dolnopočernická, část 02 Nad 
Rybníkem 
NESCHVÁLEN 

radní Plamínková  

25/1 3842 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 239/2 k.ú. Sobín do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Plamínková  

25/2 3892 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2084 v k. ú. Hostivař 
do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Plamínková  

25/3 4093 k návrhu na pořízení změny ÚP SÚ hl.m. Prahy - Záchranná 
stanice hl.m. Prahy pro volně žijící živočichy v Praze - Jinonicích 

radní Plamínková +CD 

26/1 3629 k návrhu na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s. 

radní Wolf  

26/2 4068 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 
na rok 2016 

radní Wolf  

27/1 3928 k návrhu zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská 
knihovna v Praze 

radní Wolf  

27/2 3971 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Botanická zahrad hl. m. Prahy v působnosti odboru SVC MHMP 

radní Wolf  

27/3 3979 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.7/88 ze dne 28.5.2015 k 
návrhu úpravy rozpočtu v kap. 0464 a přidělení grantů v oblasti 
sportu a tělovýchovy na rok 2015 v programech II.A a II.B 

radní Wolf  

28 4109 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP primátorka hl.m.  
Prahy 
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K     I N F O R M A C I 

 

1 4087 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích v 
Praze 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

2 4088 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT a k návrhu na 
úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2015 u škol a 
školských zařízení kraje Hlavní město Praha 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

3 4089 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT a k návrhu na 
úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2015 u 
školských zařízení kraje Hlavní město Praha 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

4 4071 k návrhu záměny zdrojů v rámci schváleného rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2016 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

5 4078 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP- 
II.pololetí 2015 

Ing. Patrik Nacher 
předseda Výboru pro 
výchovu a vzdělávání 
ZHMP 

 

6 4090 Zpráva o činnosti Výboru finančního ZHMP za 2. pololetí 2015 JUDr. Ing. Miloslav 
Ludvík, MBA 
předseda Výboru 
finančního ZHMP 

 

7 4100 Informace k žádosti o zrušení rozhodnutí o výstavbě tramvajové 
trati ulicí Vlastina 

náměstek primátorky 
Dolínek 
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