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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 

 
3. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se konalo dne 22.1. 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 
 

  

1/1 3140 k návrhu zastupitele hl.m.Prahy, určeného ke spolupráci pri 
pořizování územně plánovací dokumentace 

primátorka 
hl.m. Prahy 

 
 

1/2 3159 k pověření jednat za zastupitelstvo hlavního města Prahy o 
návrzích zákonů 

primátorka 
hl.m. Prahy 

 

2/1 3129 ke schválení projektů v rámci 14. kontinuální výzvy Operačního 
programu Praha - Konkurenceschopnost, oblast podpory 2.1 
Revitalizace a ochrana území a oblast podpory 3.1 Rozvoj 
inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a 
vývoje a praxí 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

2/2 3147 ke schválení projektů z 7. výzvy v rámci prioritní osy 2 Podpora 
vstupu na trh práce Operačního programu Praha - Adaptabilita 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

3/1 2368 BOD VYPUŠTĚN   
3/2 2827 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č.  2527/53 v k. ú. 

Záběhlice 
radní Hašek  

3/3 2808 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 963/32 v k. ú. 
Lhotka, obec Praha z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví Atrium 
Sigma Czech Republic s.r.o. 

radní Hašek  

3/4 2669 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 505 v k. ú. Podolí, 
obec Praha o výměře 213 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do 
vlastnictví JUDr. Milady Uhlířové 

radní Hašek  
 

3/5 2824 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č.571/2 v k. ú. Labská, 
obec Špindlerův Mlýn o výměře 100 m2 

radní Hašek  

3/6 2796 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 100/10  o výměře 66 
m2 v k.ú. Štěrboholy z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví 
společnosti Autocentrum ESA a.s. 

radní Hašek  

3/7 2642 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1202/1 k.ú. Břevnov radní Hašek  
4 2999 k návrhu na majetkoprávní vypořádání pozemku parc. č. 440/2 k.ú. 

Hrdlořezy 
radní Hašek  

5/1 2908 k návrhu na úplatné nabytí komunikací včetně komunikační 
zeleně, chodníků, uličních vpustí, SSZ, veřejného osvětlení a 
pozemků z vlastnictví společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., 
se sídlem Pod Višňovkou 25, Praha 4, IČO: 25110161 za celkovou 
kupní cenu ve výši 8.000,- Kč do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Hašek  

5/2 3165 k návrhu na zrušení usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy 
č. 41/106 ze dne 11.9.2014 ve věci úplatného převodu pozemků 
parc. č. 1544/1, parc. č. 1544/4, parc. č. 1544/5, parc. č. 1544/11, 
parc. č. 1544/12 a parc. č. 1544/13, vše v k.ú. Strašnice o celkové 
výměře 4.618 m2 

radní Hašek  
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6 2694 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.40/64 ze dne 16.9.2010 
k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc.č. 98 k.ú.Písnice z 
podílového spoluvlastnictví Marie Fliegerové a Aleny Švarcové do 
vlastnictví hl.m.Prahy 

radní Plamínková  
 

7 3020 k návrhu na schválení originárního nabytí vlastnického práva k 
nemovitosti hl. m. Prahy na základě realizace stavby č. 3127 TV 
Běchovice, etapa 0025 Podchod ČD 

radní Plamínková  

8/1 2784 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s Povodím Vltavy, státní 
podnik 

radní Plamínková  

8/2 3002 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 4108 a parc. č. 
4715 k.ú. Dejvice s JUDr. Klárou Bernardovou 

radní Plamínková  

8/3 3003 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 4108 v k.ú. 
Dejvice s paní Helenou Felgrovou a paní Helenou Felgrovou 

radní Plamínková  

8/4 3004 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc.č. 4108 k.ú. Dejvice s 
Ing. Radkem Vyštejnem pro budovu č.p. 88 

radní Plamínková  

8/5 2871 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 4108, k.ú. Dejvice 
s Ing. Radkem Vyštejnem pro budovu č.p. 89 

radní Plamínková  

9 3106 k poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MČ Praha 12, MČ 
Praha 16 a MČ Praha 20 na provozování sběrného dvora 

radní Plamínková  
 

10 3154 ke schválení Odůvodnění veřejné zakázky "Zajištění komplexního 
systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy 
na období od 2016 - 2025" 

radní Plamínková  

11/1 3055 k návrhu změn zřizovacích listin příspěvkových organizací hl. m. 
Prahy Centrum sociálních služeb Praha a Domov pro osoby se 
zdravotním postižením Sulická 

radní Ropková  

11/2 3056 k návrhu změn zřizovacích listin příspěvkových organizací hl. m. 
Prahy Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice, Palata - 
Domov pro zrakově postižené a Domov se zvláštním režimem 
Krásná Lípa 

radní Ropková  
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K     I N F O R M A C I 

 

1 3152 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích v 
Praze 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

2 3136 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

3 3135 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT a k návrhu na 
úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2014 u škol a 
školských zařízení kraje Hlavní město Praha 

radní Ropková  

4 3142 o činnosti Výboru pro dopravu Zastupitelstva hl. m. Prahy za II. 
pololetí roku 2014 

předsedkyně výboru 
pro dopravu  
a evropské fondy 
ZHMP 

 

5 3158 k návrhu Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, 
kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

primátorka 
hl.m. Prahy 
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