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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 

 
28. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se konalo dne 15.6. 2017 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 5381 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. 
Prahy v roce 2017 městské části Praha 2 na vybudování nabíjecích 
stanic pro elektromobily a instalaci lamp s bezpečnostními 
funkcionalitami 

primátorka  
hl.m. Prahy 

 

2/1 5437 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazné 
vyhláška č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hlavního města 
Prahy, ve znění pozdějších předpisů

primátorka  
hl.m. Prahy 

 

2/2 5424 k návrhu na zrušení veřejnoprávní smlouvy č. 
DOT/80/02/000631/2017 ze dne 18. 4. 2017

primátorka  
hl.m. Prahy 

 

3/1 5339 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
dotace MČ Praha 13 a k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

3/2 5373 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
dotace MČ Praha - Libuš a k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

4 5467 k návrhu na přidělení grantů pro oblast podpory v oblasti 
přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy na rok 
2017 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

5 5398 k návrhu na přidělení jednoletých grantů v oblasti podpory sportu a 
tělovýchovy na rok 2017 v programech I., III.A, III.B a III.C.

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

6 5430 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní dotační 
smlouvě s AFK Slavoj Podolí Praha s.r.o.

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

7/1 5340 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 906/12 v k.ú. Písnice 
do vlastnictví hlavního města Prahy  
(pro výstavbu trasy metra I. D) 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

7/2 5487 k návrhu na uzavření Smlouvy o spolupráci na přípravě a rozvoji 
společného integrovaného dopravního systému hlavního města 
Prahy a Středočeského kraje

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

7/3 5497 k aktuálnímu vývoji projednávání dokončení severovýchodní části 
MO 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

8 5202 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování 
výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 2016 - 
závěrečný účet 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

9 5426 k Účetní závěrce hl. m. Prahy za rok 2016 náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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10 5302 k rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2017 a střednědobého 
výhledu rozpočtu hlavního města Prahy do roku 2022 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

11 5417 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy v souvislosti s 
dodatečným přiznáním k dani z příjmů právnických osob hl. m. 
Prahy za rok 2015 a k vratkám podílů na dodatečné daňové 
povinnosti hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

12 5483 k návrhu na navýšení příjmů a výdajů rozpočtu vlastního HMP na 
rok 2017 - zapojení přebytku hospodaření za rok 2016 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

13 5419 k návrhu na rozpočtová opatření související s daní z příjmů 
právnických osob za zdaňovací období roku 2016 a k vratkám 
podílů na daňové povinnosti městským částem hl. m. Prahy

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

14 5435 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 1.1.2017 do 30.4.2017

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

15 5407 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části 
Praha 14 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

16 5415 k návrhu na změnu účelu částí investičních dotací poskytnutých 
městské části Praha - Suchdol z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016 
a ponechaných k využití ke stejnému účelu v roce 2017

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

17 5473 k návrhu na snížení dotace poskytnuté MČ Praha 13 na 
Rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Kuncova a zvýšení dotace 
určené na investiční akci Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ 
Brdičkova

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

18 5313 k návrhu na uzavření dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě č. 
INO/16/06/000324/2017 o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
poskytnuté MČ Praha - Vinoř z rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2017 a k úpravě rozpočtu vl. hl. m. Prahy

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

19 5314 k návrhu 4. aktualizace Územně analytických podkladů hl.m. 
Prahy 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

20 5345 k Aktualizaci č. 4 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy na základě 
návrhu oprávněného investora - SŽDC, státní organizace, týkající 
se dopravní infrastruktury (koridor železnice v úseku Dejvice - 
Veleslavín)

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

21 4943 k pořízení nového návrhu celoměstsky významné změny I ÚP SÚ 
hl.m. Prahy - Z 2600/00 (Praha 3, Praha 10; lokalita „Nákladové 
nádraží Žižkov“ a areál Vackov a.s.- vymístění železniční dopravy, 
začlenění území do městské struktury) 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

22/1 5337 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 8 
 
+USB flash disk 
 
NESCHVÁLEN 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

22/2 5355 k návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 7 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 
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22/3 5356 k návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 8 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

22/4 5357 k návrhu zadání změny vlny 01 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 9 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

22/5 5358 k návrhu zadání změny vlny 01 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 10 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

22/6 5359 k návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 11 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

22/7 5360 k návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 12 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

22/8 5361 k návrhu zadání změny vlny 01 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 13 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

22/9 5362 k návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 16 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

22/10 5363 k návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 18 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

22/11 5364 k návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 20 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

22/12 5365 k návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 21 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

22/13 5262 k návrhu zadání celoměstsky významné změny V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 10 
 
+USB flash disk 
 
STAŽEN

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

22/14 5266 k návrhu zadání celoměstsky významné změny V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 8 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

23 5346 k návrhu na ukončení pořizování celoměstsky významné změny 
I+II ÚP SÚ hl.m. Prahy -  
Z 2156/00 (Praha-Březiněves, Praha-Ďáblice; rozšíření skládky 
odpadu, vyhlášení VPS a posunutí biokoridoru) 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

24 5441 k Inventarizační zprávě o inventarizaci majetku a závazků hl.m. 
Prahy za rok 2016 

radní  
Grabein Procházka 

 

25 5451 k návrhu na přijetí pozůstalosti po paní Ing. Ivance Kellnerové radní  
Grabein Procházka 
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26 5460 k návrhu na využití zákonného předkupního práva ke stavbě bez 
čp./če. na pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy v k.ú. 
Vysočany

radní  
Grabein Procházka 

 

27 5455 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 4, Praha 11, Praha 20, Praha - Kunratice,  Praha - Lipence, 
Praha - Újezd a odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví 
hlavního města Prahy městským částem Praha 3, Praha 5, Praha 
14, Praha 15, Praha 21 
 
MČ Praha 4 (pozemky v k.ú. Braník, k.ú. Krč a k.ú. Michle) 
MČ Praha 11 (pozemky v k.ú. Chodov a pozemky v k.ú. Háje) 
MČ Praha 20 (pozemek v k.ú. Horní Počernice) 
MČ Praha – Kunratice (pozemky v k.ú. Kunratice) 
MČ Praha – Lipence (pozemky v k.ú. Lipence) 
MČ Praha – Újezd (pozemky v k.ú. Újezd u Průhonic) 
MČ Praha 3 (pozemek v k. ú. Žižkov) 
MČ Praha 5 (pozemek v k. ú. Jinonice) 
MČ Praha 14 (pozemky v k.ú. Kyje) 
MČ Praha 15 (pozemek v k. ú. Hostivař) 
MČ Praha 21 (veřejné osvětlení) 

radní  
Grabein Procházka 

 

28 5282 k návrhu na zřízení práva stavby na části pozemku parc. č. 2447/27 
o výměře 2072 m2 k.ú. Břevnov

radní  
Grabein Procházka 

 

29 5284 k návrhu na majetkoprávní vypořádání části pozemku parc. č. 
2512/1 v k.ú. Radotín 

radní  
Grabein Procházka 

 

30/1 5249 k návrhu směny id. 1/16 pozemku parc.č. 1108/6, id. 1/16 
pozemku parc.č. 1108/8 a id. 1/16 pozemku parc.č. 1111 v k.ú. 
Velká Chuchle ve vlastnictví společnosti Mykvidr s.r.o. za 
pozemky parc.č. 155/1 a parc.č. 161/2 v k.ú. Zadní Kopanina ve 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

30/2 5469 k návrhu směny pozemků v k. ú. Karlín a v k. ú. Smíchov mezi 
spolkem Sportovní klub Smíchov, z.s. a hl.m. Prahou 
 
NESCHVÁLEN 

radní  
Grabein Procházka 

 

31/1 3711 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 259/4, parc. č. 259/5, 
podílu o velikosti 60/192 na pozemku parc.č. 2752/3 a podílu o 
velikosti 366/576 na pozemku parc. č. 1516/5, k.ú. Jinonice do 
vlastnictví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 

 

31/2 5206 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 2375/5 v k.ú. 
Kunratice do vlastnictví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 

 

31/3 5229 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku 
parc. č. 2633/6 v k. ú. Hloubětín do vlastnictví hlavního města 
Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

31/4 5294 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1378/20 v k.ú. Řepy 
do vlastnictví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 

 

31/5 5329 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Vinoř radní  
Grabein Procházka 

 

31/6 5431 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 1280/4, 1280/5, 
1283/2 a 1283/5 vše k.ú. Klánovice

radní  
Grabein Procházka 

 

32/1 5255 k návrhu na bezúplatné nabytí komunikací, chodníků, parkovacích 
stání, kontejnerových stání, dopravního značení, zeleně, uličních 
vpustí a investice do rekonstrukce komunikací včetně pozemků 
parc. č. 873/286, 873/288, 873/290, 873/292 v k.ú. Kamýk z 
vlastnictví CENTRAL GROUP Nad Modřanskou roklí a.s., do 
vlastnictví hl. m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 
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32/2 5265 k návrhu na bezúplatné nabytí vodovodního řadu, splaškové 
kanalizace a veřejného osvětlení v k.ú. Uhříněves z vlastnictví 
fyzické osoby do vlastnictví hl.m. Prahy

radní  
Grabein Procházka 

 

32/3 5268 k návrhu na bezúplatné nabytí komunikace a parkovacích stání, 
chodníků, veřejného osvětlení, zeleně, dopravního značení, vpustí 
v k.ú. Jinonice z vlastnictví Skanska Reality a.s. do vlastnictví 
hl.m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

32/4 5288 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Liboc, Michle a 
Modřany z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s 
majetkem státu pro Sady, lesy a zahradnictví Praha, státní podnik v 
likvidaci do vlastnictví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 

 

32/5 5296 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 23/4, 34/6, 34/7, 
102/11 v k.ú. Koloděje 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  
Grabein Procházka 

 

32/6 5318 k návrhu na bezúplatné nabytí 9 ks sloupů a 1 ks přeložky 
veřejného osvětlení v k.ú. Kunratice z vlastnictví K-STAVBY, a.s. 
do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

32/7 5322 k návrhu na bezúplatné nabytí 39 stožárů veřejného osvětlení v 
k.ú. Hostavice z vlastnictví Skanska Reality a.s. a 36 stožárů 
veřejného osvětlení v k.ú. Hostavice z vlastnictví  C21 duo s.r.o. 
do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

32/8 5325 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parcelní číslo 3085/2 a 
parc.č. 3085/3 v k.ú. Braník z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 

 

32/9 5338 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2575/499 k. ú. 
Kyje z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s 
majetkem státu pro Státní statek hl. m. Prahy „v likvidaci“ do 
vlastnictví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 

 

32/10 5351 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků s omezujícími 
podmínkami po dobu 10 let parc.č. 837/6, parc.č. 837/7  v k.ú. 
Břevnov 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 

 

32/11 5393 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 2423/34 o výměře 
20 m2 v k.ú. Hostivař 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  
Grabein Procházka 

 

32/12 5396 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 1529/44 o výměře 
146 m2 v k.ú. Řeporyje 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  
Grabein Procházka 

 

32/13 5410 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 2845/16 v k.ú. 
Kyje 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 

 

32/14 5412 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 319/26 v k.ú. 
Lochkov 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 

 

33/1 5105 k návrhu úplatného převodu pozemku parc. č. 1271/8 v k. ú. 
Hlubočepy

radní  
Grabein Procházka 
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33/2 5220 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 279/3, parc. č. 33 a 
parc. č. 34 v k.ú. Vyšehrad a zřízení služebnosti přístupu na 
pozemky parc. č. 33 a parc. č. 34 v k.ú. Vyšehrad

radní  
Grabein Procházka 

 

33/3 5221 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 392/3 k. ú. 
Prosek, obec Praha 

radní  
Grabein Procházka 

 

33/4 5234 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 1358/31 v kat. území 
Chodov, z vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví 
společnosti FLY UNITED s.r.o.

radní  
Grabein Procházka 

 

33/5 5252 k návrhu na schválení úplatného převodu části pozemku parc. č. 
13/85 o výměře 57 m2 k.ú. Libeň

radní  
Grabein Procházka 

 

33/6 5291 k návrhu úplatného převodu pozemku prc. č. 1455/7 v k. ú. 
Záběhlice

radní  
Grabein Procházka 

 

33/7 5292 k návrhu úplatného převodu pozemku parc. č. 2899/9 v k. ú. 
Braník 

radní  
Grabein Procházka 

 

33/8 5305 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 2117/17 v kat. 
území Chodov z vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví 
manželů Trojákových 

radní  
Grabein Procházka 

 

33/9 5319 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3185/9 o výměře 1 
m2 v k.ú. Michle 

radní  
Grabein Procházka 

 

33/10 5321 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 427/5 a parc. č. 
427/8 o celkové výměře 40 m2 vše v k.ú. Strašnice

radní  
Grabein Procházka 

 

33/11 5327 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 2301/1 v k.ú. Nusle radní  
Grabein Procházka 

 

33/12 5382 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 615/1 k.ú. 
Veleslavín

radní  
Grabein Procházka 

 

33/13 5388 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 2101/1 o výměře 278 
m2, parc. č. 2101/2 o výměře 21 m2, parc. č. 2101/3 o výměře 17 
m2 a parc. č. 2102/20 o výměře 18 m2 k.ú. Libeň

radní  
Grabein Procházka 

 

34 5366 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
neinvestiční dotace z kap. 0544 v roce 2017

radní Lacko  

35 5347 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
investiční dotace z kap. 0504 v roce 2017

radní Lacko  

36/1 5480 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 v 
kapitole 0811 

radní Lacko  

36/2 5485 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v 
kapitole 0811 a k návrhu na poskytnutí dotace MČ Praha 8 a MČ 
Praha 12 

radní Lacko  

37 5369 k návrhu na uzavření dodatků k veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí grantu - dotace 

radní Lacko  

38 5425 k návrhu na uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí účelové investiční dotace

radní Lacko  

39/1 5224 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 516/6, pozemku 
parc.č. 516/34, části pozemku parc.č. 516/35 a pozemku parc.č. 
516/36 v k.ú. Střížkov 

radní Lacko  

39/2 5343 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 432/26 z vlastnictví 
hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů a 
spoluvlastníků společných částí domu č.p. 330 v ulici Jakobiho, 
Praha 10, a části souvisejícího pozemku parc. č. 432/66, z 
vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Společenství vlastníků 
jednotek Jakobiho 330, vše v k. ú. Petrovice

radní Lacko  

40 5315 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace městským 
částem ne činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů

radní Hadrava  

41 5250 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace České 
republice Hasičskému záchrannému sboru hlavního města Prahy

radní Hadrava  

42 5389 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Oblastnímu 
spolku Českého červeného kříže Praha 1

radní Hadrava  
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43 5400 k návrhu poskytnutí finančního daru České republice - Krajskému 
ředitelství policie hlavního města Prahy z rozpočtu kap. 07 - 
BEZPEČNOST a uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí 
daru č. DAH/66/03/001483/2016

radní Hadrava  

44 5237 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.16/98 ze dne 28.4.2016 
k odůvodnění veřejné zakázky stavba č. 0138 „TV Kunratice, 
etapa 0009 K Zeleným domkům“

radní Plamínková  

45 5299 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura 
na rok 2017 

radní Plamínková  

46 5411 k návrhu na změnu účelu části investiční dotace poskytnuté MČ 
Praha 15, rozšíření účelu investiční dotace poskytnuté MČ Praha - 
Nebušice a úpravu záměru MČ Praha 13

radní Plamínková  

47/1 5254 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.19/44 ze dne 18. 9. 
2008 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 1376/75 o 
výměře 3076 m2 a 1376/239 o výměře 520 m2 oba v  k. ú. 
Řeporyje z podílového spoluvlastnictví Jaroslava Hrudky a Jiřího 
Hrudky do vlastnictví hl. m. Prahy pro realizaci stavby č. 3090  
"TV Řeporyje", etapa 0012 - Koterovská

radní Plamínková  
 

47/2 5323 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 1762, 2004 a 2016 v 
k. ú. Jinonice do vlastnictví hl.m. Prahy

radní Plamínková  

47/3 5350 k záměru odboru strategických investic MHMP uzavřít smlouvu na 
realizaci stavby č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha 
východ, etapa 0001 DN 800 - 1.část Uhříněves-Pitkovice

radní Plamínková  

47/4 5491 k návrhu na změnu účelu části finančních prostředků ponechaných 
MČ Praha - Lipence k čerpání v roce 2017

radní Plamínková  

48 5246 k návrhu revokace usnesení Zastupitelstva HMP č. 23/60 ze dne 
26. 1. 2017 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti 
kultury a umění na rok 2017

radní Wolf  

49 5348 k návrhu na udělení individuální účelové dotace v oblasti 
cestovního ruchu v roce 2017

radní Wolf  

50 5349 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 - KUC MHMP a 
poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 
2017 

radní Wolf  

51/1 5368 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelových 
neinvestičních dotací Integračnímu centru Praha o.p.s.

radní Wolf  

51/2 5493 ke Koncepci kulturní politiky hl.m.Prahy 2017-2021 radní Wolf  

52 5372 k návrhu na udělení účelových neinvestičních finančních 
prostředků na podporu aktivit v oblasti plánování sociálních 
služeb, řešení bezdomovectví a mapování bezbariérovosti na 
lokální úrovni městským částem hl. m. Prahy a úpravu rozpočtu v 
roce 2017

radní Hodek  

53 5391 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z kap. 0504 - 
Zdravotnictví a sociální oblast formou účelové investiční dotace 
MČ Praha 3 (Integrační centrum Zahrada) a úpravu rozpočtu v 
kap. 05 v roce 2017 

radní Hodek  

54 5418 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
individuální neinvestiční dotace spolku HEWER, z.s. z rozpočtu 
kap. 0546 v roce 2017 

radní Hodek  

55 5273 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl .m. 
Prahy Domov pro seniory Pyšely

radní Hodek  

56/1 5404 ke schválení projektů v rámci 13. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 

radní Ropková  

56/2 5405 ke schválení projektů v rámci 22. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 

radní Ropková  

57 5465 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017

radní Ropková  
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58 5401 k návrhu na sloučení příspěvkové organizace Základní škola, 
Praha 5, nám. Osvoboditelů 1368, s příspěvkovou organizací 
Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5, s účinností od 1. 9. 2017, s 
tím, že přejímající organizací, která převezme veškerá práva a 
závazky, bude příspěvková organizace Základní škola, Praha 5, 
Pod Radnicí 5 

radní Ropková  

59/1 5336 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11

radní Ropková  

59/2 5247 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Mateřská škola speciální, Praha 8, Drahaňská 7

radní Ropková  

59/3 5285 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední odborná škola civilního letectví, Praha - Ruzyně

radní Ropková  

59/4 5317 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.16/15 ze dne 28.4.2016 
k odůvodnění veřejné zakázky odboru strategických investic 
MHMP na stavební práce - stavba č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba a  
k návrhu schválení originárního nabytí vlastnického práva k 
nemovitostem do majetku hl.m. Prahy na základě této veřejné 
zakázky 

radní Ropková  

60 5502 k přijetí a způsobu vyřízení petice občanů "NE překladišti 
Malešice" doručené dne 14. 6. 2017 Zastupitelstvu hl.m. Prahy

primátorka  
hl.m. Prahy 

 

 

 

K     I N F O R M A C I 

 

1 5450 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích v 
Praze 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

2 5390 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. čtvrtletí 
2017 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

3 5392 k návrhu Zásad, Harmonogramu a Metodiky pro sestavení rozpočtu 
(rozpočtového provizoria) hlavního města Prahy na rok 2018, 
střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2023 a dlouhodobého 
výhledu 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

4 5440 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 
2017 u škol a školských zařízení kraje Hlavní město Praha 

radní Ropková  

5 5494 Informace ke zpracování koncepce provozu a rozvoje informatiky 
MHMP do roku 2019 

primátorka  
hl.m. Prahy 

 

6 5495 ke Zprávě o činnosti Výboru pro sport a volný čas ZHMP za období 
červen 2016 - červen 2017 

Ing. Antonín Lébl, 
předseda Výboru pro 
sport a volný čas  
ZHMP 

 

 


