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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 

 
17. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se konalo dne 26.5. 2016 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 3946 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 574/21, 599/17, 
parc.č. 602/31 vše v k.ú. Dolní Měcholupy a dále částí pozemku 
parc.č. 1759/1 a části pozemku parc.č. 1759/32, vše v k.ú. Dubeč 
do vlastnictví hlavního města Prahy 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

2/1 4234 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene náměstek primátorky 
Dolínek 

 

2/2 4261 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene náměstek primátorky 
Dolínek 

 

3 4353 k návrhu na přidělení grantů v oblasti podpory sportu a 
tělovýchovy na rok 2016 v programech I.A. a I.B. 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

4 4323 k návrhu na přidělení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže 
na rok 2016 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

5 4357 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. 
Prahy v roce 2016 MČ Praha 22 na akci  "Navýšení kapacity ZŠ U 
Obory" 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

6/1 4332 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - 
Štěrboholy z rozpočtu hlavního města Prahy 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

6/2 4450 k návrhu na poskytnutí účelových dotací městským částem hl. m. 
Prahy obdržených jako odvod z loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) 
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve 
znění zákona č. 458/2011 Sb., v  období od 1.1.2016 do 30.4.2016 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

7/1 3757 k návrhu na pořízení změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 3 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

7/2 3759 k návrhu na pořízení změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 4 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

7/3 3763 k návrhu na pořízení změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 5 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

7/4 3765 k návrhu na pořízení změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 6 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
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7/5 3768 k návrhu na pořízení změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 7 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

7/6 3769 k návrhu na pořízení změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 8 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

7/7 3983 k návrhu na pořízení změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 11 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

7/8 3984 k návrhu na pořízení změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 13 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

7/9 3985 k návrhu na pořízení změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 15 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

7/10 3882 k návrhu na pořízení změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 15 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

7/11 3986 k návrhu na pořízení změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 16 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

7/12 3987 k návrhu na pořízení změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 17 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

7/13 3989 k návrhu na pořízení změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 18 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

7/14 3990 k návrhu na pořízení změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 19 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

7/15 3991 k návrhu na pořízení změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 20 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

8 4023 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení služebnosti 
(věcného břemene) 

radní  
Grabein Procházka 

 

9 4270 k návrhu na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k pozemku 
parc.č. 1744/1 k.ú. Michle 

radní  
Grabein Procházka 

 

10/1 3954A k návrhu na majetkoprávní vypořádání pozemku parc. č. 2612/226 
k.ú. Braník 

radní  
Grabein Procházka 

 

10/2 4452 k oznámení záměru městské části Praha 4 na prodej věci z 
vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené do správy městské části 
Praha 4, pozemku v k.ú. Michle, předloženého podle ustanovení § 
18 odst. 1 písm. d) obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. 
Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění 
obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

10/3 4455 k odůvodnění významné veřejné zakázky "Dodávka elektřiny a 
zemního plynu pro veřejné osvětlení na území hlavního města 
Prahy na roky 2017 a 2018" 

radní  
Grabein Procházka 
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 11 4441 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 3, Praha 8, Praha 14, Praha 15, Praha - Čakovice, Praha 18,  
Praha - Velká Chuchle a odejmutí správy svěřených věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy městským částem Praha 6, Praha 
12, Praha - Dubeč a  Praha – Štěrboholy 
MČ Praha 3 (pozemky v k.ú. Žižkov) 
MČ Praha 8 (pozemek v k.ú. Karlín) 
MČ Praha 14 (pozemky v k.ú. Černý Most) 
MČ Praha 15 (pozemky v k.ú. Hostivař a pozemky v k.ú. 
Horní Měcholupy) 
MČ Praha – Čakovice  (pozemky v k.ú. Miškovice) 
MČ Praha 18 (pozemky v k.ú. Letňany) 
MČ Praha – Velká Chuchle (pozemky v k.ú. Malá Chuchle a 
pozemky vč. staveb komunikací v k.ú. Velká Chuchle) 
MČ Praha 6 (pozemek v k.ú. Vokovice) 
MČ Praha 12 (veřejné osvětlení) 
MČ Praha – Dubeč (pozemky v k.ú. Dubeč) 
MČ Praha – Štěrboholy (veřejné osvětlení) 

radní  
Grabein Procházka 

 

12 4030 k návrhu směny pozemků společnosti RODOK s.r.o. za pozemky 
hl.m. Prahy v k.ú. Háje 

radní  
Grabein Procházka 

 

13 4206 k návrhu směny části pozemků parc.č. 179 a parc.č. 180 v k.ú. Krč 
za část pozemku parc.č. 171/1 v k.ú. Krč 

radní  
Grabein Procházka 

 

14/1 3739 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č.2416/73, 
parc.č.2416/76, parc.č.2416/82, parc.č.2416/84, parc.č.2416/89 v 
k.ú. Hostivař z vlastnictví VSZP, a.s. v likvidaci do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

14/2 4241 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č.1417/7, 1409/10 a 
1409/11 k.ú. Běchovice 

radní  
Grabein Procházka 

 

14/3 4306 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 639/5, k. ú. 
Bořkovice, obec Zvěstov, do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

14/4 4264 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2451/4 v k.ú. Libeň 
do vlastnictví hl. m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

14/5 4226 k návrhu na úplatné nabytí budovy čp. 557 na pozemku parc.č. 
515/83 k.ú. Střížkov 

radní  
Grabein Procházka 

 

14/6 4238 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 1403/1 k. ú. 
Troja z vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s 
majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví hlavního 
města Prahy dle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 

radní  
Grabein Procházka 

 

14/7 4312 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 857/1 v k.ú. Karlín z 
vlastnictví Českých drah, a.s. do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

14/8 4283 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 3190/1 k.ú. Lipence radní  
Grabein Procházka 

 

14/9 4224 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 61/8 a parc. č. 148/1 v 
k.ú. Lomy u Kunžaku do vlastnictví hl. m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

15/1 4280 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 1904/12  v k.ú. 
Dubeč ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit: Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se 
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví hl.m. 
Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

15/2 4299 k návrhu na bezúplatné nabytí veřejného osvětlení v k.ú. Háje z 
vlastnictví C21 duo s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

15/3 4269 k návrhu na bezúplatné nabytí vodovodního řadu, stoky splaškové 
kanalizace a veřejného osvětlení v k.ú. Řeporyje do majetku hl. m. 
Prahy 

radní  
Grabein Procházka 
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15/4 4202 k návrhu na bezúplatné nabytí vodních děl do vlastnictví hl.m. 
Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

15/5 4266 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 1301/9  v k.ú. 
Vokovice, parc.č. 888/60 a parc.č. 897/3 v k.ú. Kamýk  ve 
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit: Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 697 97 111, se 
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,  do vlastnictví hlavního 
města Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

15/6 4322 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 1816  v k.ú. Podolí  
ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit: Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 697 97 111, se 
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,  do vlastnictví hlavního 
města Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

15/7 4337 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 273/12  v k.ú. 
Sobín ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit: Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 697 97 111, se 
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,  do vlastnictví hlavního 
města Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

15/8 4340 k návrhu na bezúplatné nabytí veřejného osvětlení a vodovodního 
řadu pro veřejnou potřebu v k.ú. Suchdol z vlastnictví Státu 
Palestina do vlastnictví hl. m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

16/1 4138 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 4199/1 v k.ú. 
Smíchov 

radní  
Grabein Procházka 

 

16/2 4001 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 3153/13, k.ú. Dejvice radní  
Grabein Procházka 

 

16/3 3683 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 3733/1 o 
výměře 96 m2 k.ú. Libeň 

radní  
Grabein Procházka 

 

16/4 4028 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3771/5 o výměře 20 
m2 k.ú. Libeň 

radní  
Grabein Procházka 

 

16/5 4160 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1134  v kat. území 
Háje 

radní  
Grabein Procházka 

 

16/6 4250 k návrhu na bezúplatný převod oplocení z vlastnictví hl. m. Prahy 
do vlastnictví České republiky - Ministerstva obrany 

radní  
Grabein Procházka 

 

17 4361 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace městským 
částem na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů 

radní Hadrava  

18/1 4331 k návrhu Koncepce rozvoje a zajištění provozu Městského 
kamerového systému hl.m. Prahy na období 10 let 
STAŽEN 

radní Hadrava  

18/2 4343 k návrhu koncepce výstavby a rekonstrukce hasičských zbrojnic, 
dovybavení Jednotek SDH ve střednědobém výhledu do roku 2018 
a s tím spojených úprav rozpočtu kapitálových výdajů vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 v kapitole 07 - Bezpečnost a 
poskytnutí účelových investičních dotací městským částem hl. m. 
Prahy 

radní Hadrava  

19 4286 k návrhu na uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě č. 
INO/67/04/001657/2004 ze dne 18.8.2004, ve znění dodatků č. 1 - 
12, o poskytování finančního příspěvku na údržbu areálu 
Botanické zahrady Univerzity Karlovy v Praze 

radní Plamínková  

20 4321 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OTV MHMP 
roku 2016 v kap. 02 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ 
Praha - Křeslice 

radní Plamínková  

21 4326 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů roku 2016 OTV 
MHMP v kap. 01 - rozvoj obce a poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace MČ Praha - Zličín 

radní Plamínková  

22 4223 k návrhu dodatku č. 3 ke smlouvě č. INO/54/07/000241/2000 o 
poskytování finančního příspěvku na výchovnou a osvětovou 
činnost v hl. m. Praze v oblasti životního prostředí 

radní Plamínková  

23 4114 k návrhu OCP na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě s firmou UPC Česká republika, s.r.o. 

radní Plamínková  
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24 4231 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - 
služebnosti se společností České dráhy, a.s. 

radní Plamínková  

24a 4325 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
neinvestiční dotace spolku HEWER, z.s. z kap. 0550 v roce 2016 

radní Hodek  

24a/1 4408 k návrhu na udělení účelové dotace na podporu aktivit v oblasti 
plánování sociálních služeb, mapování bezbariérovosti a 
bezdomovectví na lokální úrovni městským částem hl.m. Prahy a 
úpravu rozpočtu v roce 2016 

radní Hodek  

25 4367 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 
2016 u škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou 
městské části hlavního města Prahy 

radní Ropková  

26 4448 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2016 

radní Ropková  

27/1 4310 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Obchodní akademie, Praha 1, Dušní 7 

radní Ropková  

27/2 4279 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední škola umělecká a řemeslná 

radní Ropková  

28 4278 k návrhu na přijetí dědictví radní Ropková  
29 4468 k Petici proti realizaci projektu Obytný soubor Rezidence Park 

Kavčí Hory 
JUDr. Jaroslava 
Janderová 
předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 

 

30 4465 k návrhu na personální změny ve výborech ZHMP předsedové výborů 
ZHMP 

 

 
 
K     I N F O R M A C I 

 

1 4396 Informativní zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
Zastupitelstva hl. m. Prahy 

primátorka 
hl.m. Prahy 

 

2 4352 o proplácení náhrady mzdy a výdělku ušlého v souvislosti s 
výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva hl. m. Prahy v 
roce 2015 

primátorka 
hl.m. Prahy 

 

3 4443 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích v 
Praze 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

4 4446 o přidělení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže na rok 2016 náměstek primátorky 
Dolínek 

 

5 4420 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT a k návrhu na 
úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2016 u domů 
dětí a mládeže zřizovaných hlavním městem Prahou 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

6 4369 o přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního 
prostředí hl. m. Prahy pro rok 2016 

radní Plamínková  

7 4421 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT 

radní Ropková  

8 4378 o Patronátním prohlášení hlavního města Prahy, vystaveným v 
souvislosti s již uhrazeným úvěrem Dopravního podniku hl.m. 
Prahy z roku 2002, určeným na financování 20 pětivozových 
souprav metra 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

 


	S C H V Á L E N Ý
	P R O G R A M   J E D N Á N Í
	ve Velké zasedací síni Nové radnice, Praha 1, Mariánské nám.2

