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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 

 
9. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 19. 9. 2019 od 8,30 hod. 
(v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 20. 9. 2019) 

 
  ____________________________________________________________________________ 
 

  Pravidelný bod v pevném čase  12,45 – 13,30 
Návrhy, připomínky a podněty občanů hl.m. Prahy 
 

 

  Pravidelný bod v pevném čase  13,30 – 14,15 
Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP 
 

 

  Složení slibu členky ZHMP Bc. Anety Heidlové 
 

 

* Z-7631 k "Petici proti záměru výstavby Klánovické spojky" 
 
 
*Tisk bude projednán v pevném čase od 17.00 

JUDr. Jaroslava 
Janderová 
předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 
 

1 Z-6674 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 Zábranský 

2/1 Z-7547 k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy 
Medě-Marii Mladek (Medě Mládkové) 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

2/2 Z-7567 k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy 
Jiřímu Menzelovi 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

2/3 Z-7564 k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy prof. 
MUDr. Pavlu Klenerovi, DrSc. 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

2/4 Z-7559 k návrhu na udělení stříbrné medaile hlavního města Prahy PhDr. 
Heleně Koenigsmarkové 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

3 Z-7578 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

4 Z-7424 k návrhu na přijetí spisového řádu Zastupitelstvem hl. m. Prahy a 
orgány zřizovanými Zastupitelstvem hl. m. Prahy 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

5 Z-7616 k návrhu změn Integrované strategie pro integrované teritoriální 
investice Pražské metropolitní oblasti na programové období 2014-
2020 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

6 Z-7638 k návrhu na založení ústavu Muzeum paměti XX. století, z.ú. 
 

radní JUDr. Hana               
Kordová Marvanová 
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7 Z-7574 k soudem zrušené změně Z-1424/07 ÚP SÚ hl.m. Prahy 
(Praha 12, Komořany; výstavba obytných domů) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

8 Z-7499 ke změnám ÚP přerušených Zastupitelstvem hl.m. Prahy v období 
2004 až 2010 - 2. skupina 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

9 Z-7516 ke změnám ÚP přerušených Zastupitelstvem hl.m. Prahy v roce 
2012 - Z 2433 a Z 2733 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

10 Z-7575 k návrhu zadání změny ÚP - Z 2929 (fáze „zadání“, vlna 
celoměstsky významných změn V) – tisk stažen z jednání 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

11 Z-7468 k návrhu změny ÚP a jejího vydání Z 2794 (fáze „návrh“ + 
„OOP“, vlna CVZ IV) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

12/1 Z-7392 k návrhu na pořízení změny/úpravy ÚP - 27/2018 (fáze „podnět“, 
vlna 07) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

12/2 Z-7394 k návrhu na pořízení změny/úpravy ÚP - 29/2018 (fáze „podnět“, 
vlna 07) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

13 Z-7515 k návrhu na ukončení pořizování změny ÚP - Z 3013 (fáze 
„návrh“, vlna 09) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

14 Z-7524 k návrhu zadání změn ÚP - 1. skupina (fáze „zadání“, vlna 11) I. náměstek primátora  
Hlaváček 

15/1 Z-7290 k návrhu zadání změny ÚP - Z 3151 (fáze „zadání“, vlna 12) I. náměstek primátora  
Hlaváček 

15/2 Z-7397 k návrhu zadání změny ÚP - Z 3158 (fáze “zadání“, vlna 12) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

15/3 Z-7396 k návrhu zadání změny ÚP - Z 3128 (fáze “zadání“, vlna 12) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

16/1 Z-7297 k návrhu na pořízení změny ÚP - 177/2017 (fáze "podnět", vlna 
18) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

16/2 Z-7301 k návrhu na pořízení změny ÚP - 21/2018 (fáze "podnět", vlna 18) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

16/3 Z-7309 k návrhu na pořízení změny ÚP - 59/2018 (fáze "podnět", vlna 18) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

16/4 Z-7302 k návrhu na pořízení změny ÚP - 64/2018 (fáze "podnět", vlna 18) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

16/5 Z-7305 k návrhu na pořízení změny ÚP - 138/2018 (fáze "podnět", vlna 
18) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

16/6 Z-7306 k návrhu na pořízení změny ÚP - 154/2018 (fáze "podnět", vlna 
18) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

16/7 Z-7307 k návrhu na pořízení změny ÚP - 157/2018 (fáze "podnět", vlna 
18) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

16/8 Z-7462 k návrhu na pořízení změny ÚP - 160/2018 (fáze "podnět", vlna 
18) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

16/9 Z-7308 k návrhu na pořízení změny ÚP - 200/2018 (fáze "podnět", vlna 
18) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

17 Z-7556 k návrhům na pořízení změn ÚP - 1. skupina (fáze "podnět", vlna 
20) 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 
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18 Z-7369 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Oblastnímu 

spolku Českého červeného kříže Praha 1 v roce 2019 z rozpočtu 
kap. 07 – BEZPEČNOST 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

19 Z-7529 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská 
infrastruktura na rok 2019 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

20 Z-7620 k návrhu na změnu charakteru a účelu investičních a 
neinvestičních dotací poskytnutých MČ v roce 2019 v rámci 
Adaptační strategie hl.m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

21 Z-7590 k návrhu na přidělení dotace v rámci Programu Čistá energie Praha 
2019 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

22 Z-7586 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se zakazuje spalování 
vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území 
hlavního města Prahy 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

23/1 Z-7607 ke schválení záměru na realizaci veřejné zakázky „Provozování 
sběrných dvorů hl. m. Prahy na území města“ 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

23/2 Z-7595 ke schválení záměru na realizaci veřejné zakázky "Zajištění 
zanášky sběrných nádob na tříděný odpad na území hl. m. Prahy 
pro období 1.1.2020 - 31.7.2026" 

náměstek primátora 
Hlubuček 

24 Z-7637 k návrhu na snížení rozpočtu kapitálových výdajů odboru INV 
MHMP v roce 2019 v kap. 01 a 02 a poskytnutí účelové investiční 
dotace Městským částem 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

25 Z-7599 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 35/49 ze dne 22. 3. 
2018 k záměru odboru technické vybavenosti MHMP na realizaci 
veřejné zakázky na stavební práce pro stavbu č. 4679 Maniny 
PPO, snížení nivelety Karlín, etapa 0002 poldr Karlín 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

26 Z-7480 ke zrušení zadávacích řízení veřejných zakázek a odstoupení od 
dotačních projektů OP Doprava 2014-2020 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

27/1 Z-7506 k záměru veřejné zakázky „Stavba č. 40759 Multifunkční oper. stř. 
Malovanka, etapa 0001 Budova MOS; dokončení stavby“ 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

27/2 Z-7597 k záměru veřejné zakázky „Stavba č. 42932 P+R Černý Most III.; 
stavební práce“ 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

28/1 Z-7546 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
dotace na organizaci akce Den bez aut 2019 MČ Praha 19, MČ 
Praha - Dolní Měcholupy a MČ Praha - Újezd a k související 
úpravě  rozpočtu vlastního hl. města Prahy 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

28/2 Z-7576 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
investiční dotace pro MČ Praha 14 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

29 Z-7531 k návrhu na změnu charakteru účelové investiční dotace 
poskytnuté MČ Praha 15 na modernizaci vybavení dětského 
dopravního hřiště 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

30 Z-7623 k poskytnutí účelové investiční dotace na projektovou přípravu a 
realizaci sítě páteřních komunikací pro bezmotorovou dopravu v 
severovýchodní části Prahy 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 
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31 Z-7624 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP ODO-
SK v kapitole 03 Doprava 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

32/1 Z-7325 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 1 
v roce 2018 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

32/2 Z-7326 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 2 
v roce 2018 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

32/3 Z-7327 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 3 
v roce 2018 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

32/4 Z-7328 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 4 
v roce 2018 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

32/5 Z-7329 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 5 
v roce 2018 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

32/6 Z-7330 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 6 
v roce 2018 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

32/7 Z-7331 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 7 
v roce 2018 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

32/8 Z-7332 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 8 
v roce 2018 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

32/9 Z-7333 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 
13 v roce 2018 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

32/10 Z-7334 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 
16 v roce 2018 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

32/11 Z-7335 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 
22 v roce 2018 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

33 Z-7577 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. pololetí 
2019 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

34 Z-7528 k žádosti MČ Praha 2 o změnu účelu finančních prostředků 
obdržených v roce 2019 jako podíl MČ na odvodu 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., a daně z 
hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních 
her 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

35/1 Z-7596 k návrhu na ponechání části dotace poskytnuté MČ Praha 9 z 
rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 k využití v roce 2019 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

35/2 Z-7551 k návrhu na změnu lokality realizace investiční akce při zachování 
účelu dotace poskytnuté MČ Praha - Klánovice v roce 2018 a 
ponechané k využití v roce 2019 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

36 Z-7587 k návrhu na vydání obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů 
pro výpočet daně z nemovitých věcí 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

 
 
 



5 
 

37 Z-6867 k návrhu na uzavření dohody o narovnání s převzetím dluhu a 
zároveň na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné mezi 
společností B+3 REAL a.s. a hlavním městem Prahou 
 

radní Chabr 

38/1 Z-7272 k návrhu směny pozemků v k.ú. Nedvězí u Říčan 
 

radní Chabr 

38/2 Z-7198 k návrhu směny pozemků parc.č. 1869/3, parc.č. 1869/4, parc.č. 
1869/5, parc.č. 1869/61, parc.č. 1869/62, parc.č. 1869/63 a parc.č. 
2006/3 v k.ú. Vysočany a pozemku parc.č. 4302/4 v k.ú. Žižkov ve 
vlastnictví společnosti Pražské služby, a.s. za pozemek parc.č. 
435/1 v k.ú. Štěrboholy ve vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr 

39/1 Z-7251 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 2591/78 o výměře 10 
m2 a parc. č. 2591/79 o výměře 2 m2  k.ú. Kobylisy 
 

radní Chabr 

39/2 Z-7380 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 51/5 k.ú. Vysočany radní Chabr 
39/3 Z-7264 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 87 v k. ú. Sedlec 

 
radní Chabr 

39/4 Z-7291 k návrhu na úplatné převody částí pozemku parc.č. 4400/202 v k.ú. 
Modřany, obec Praha 
 

radní Chabr 

39/5 Z-7163 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 117/1 v k. ú. Sedlec 
 

radní Chabr 

39/6 Z-7436 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 633/17, k.ú. Košíře 
 

radní Chabr 

39/7 Z-7432 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 526/14  k.ú. Zličín 
 

radní Chabr 

39/8 Z-7536 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.37/88 ze dne 17.5.2018 
k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 356 k.ú. Černý Most 
 

radní Chabr 

40/1 Z-7377 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 455/95 v k.ú. Krč do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 

40/2 Z-7283 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 2685/31 k.ú. Stodůlky 
 
 

radní Chabr 

40/3 Z-7443 návrh na úplatné nabytí pozemků parc.č. 597/5 a 792/2 k.ú. Dolní 
Měcholupy 
 

radní Chabr 

41/1 Z-7349 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku s omezujícími 
podmínkami po dobu 10-ti let parc.č. 800/1 v k.ú. Kolovraty, obec 
Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 

41/2 Z-7185 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 207 v k.ú. 
Sedlec, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 

41/3 Z-7384 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Holyně 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 
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41/4 Z-7249 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 2428 v k.ú. 
Kobylisy, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 

41/5 Z-7248 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 1215/6 v k.ú. 
Nebušice, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 

41/6 Z-7385 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Ďáblice a Lysolaje 
z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem 
státu pro Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774 do vlastnictví 
hlavního města Prahy dle § 7 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 
 

radní Chabr 

41/7 Z-7239 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Břevnov parc.č. 
2429/12, parc.č. 2429/13 a parc.č. 2432/2 z vlastnictví České 
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr 

41/8 Z-7372 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku s omezujícími 
podmínkami po dobu 10-ti let parc.č. 767/64, v k.ú. Karlín, obec 
Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 

41/9 Z-7365 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků s omezujícími 
podmínkami po dobu 10-ti let parc.č. 686/1, 686/4 a 686/5 v k.ú. 
Újezd u Průhonic, obec Praha, z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 

41/10 Z-7358 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků s omezujícími 
podmínkami na 10 let parc.č. 404/31 a parc. č. 404/39 v 
katastrálním území Čimice 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 

41/11 Z-7470 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků s omezujícími 
podmínkami na 10 let parc.č. 295/3 a parc. č. 295/4 v katastrálním 
území Veleslavín z vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu : Bytová správa ministerstva vnitra, 
s.p.o., IČO 65737393, se sídlem Na Pankráci 1623/72, Praha 4 do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr 

41/12 Z-7403 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 1074 v k.ú. 
Čimice, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 

41/13 Z-7350 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 4451/5 k.ú. 
Strašnice do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 
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41/14 Z-7544 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 643 v k.ú. 
Hodkovičky 
 

radní Chabr 

42/1 Z-7370 k návrhu na bezúplatné nabytí 11 ks sloupů veřejného osvětlení 
včetně kabelového vedení v k. ú. Slivenec z vlastnictví společnosti 
Mramorka s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr 

42/2 Z-7234 k návrhu na bezúplatné nabytí rekonstrukce komunikace, nové 
komunikace, varovného a signálního pásu, dopravních značení, 
vpustí, komunikační zeleně, veřejného osvětlení, 
vodohospodářského díla vše v k.ú. Ruzyně, obec Praha z 
vlastnictví společnosti DBD Facility s.r.o. a pozemků v k.ú. 
Ruzyně, obec Praha z vlastnictví společnosti Bredo, a.s. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr 

42/3 Z-7233 k návrhu na bezúplatné nabytí vjezdové rampy, parkovacích stání, 
stromů, keřů, dopravního značení, chodníků a rekonstrukce 
chodníku, stoky dešťové kanalizace a pozemků z vlastnictví 
společností YIT Stavo s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr 

42/4 Z-7541 k návrhu na bezúplatné nabytí 9 ks sloupů veřejného osvětlení 
včetně kabelového vedení v k. ú. Horní Počernice z vlastnictví 
společnosti CANABA - Pozemní stavby, s.r.o. do vlastnictví hl. m. 
Prahy 
 

radní Chabr 

42/5 Z-7444 k návrhu na bezúplatné nabytí 2 ks sloupů veřejného osvětlení 
včetně kabelového vedení v k. ú. Radotín z vlastnictví společnosti 
Residence Radotín Jedna, s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr 

42/6 Z-7594 k návrhu na bezúplatné nabytí 3 ks sloupů veřejného osvětlení 
včetně kabelového vedení v k. ú. Letňany z vlastnictví společnosti 
ELIDCAT Prague s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr 

43/1 Z-7412 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, odejmutí 
správy svěřené věci z vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha 4 (pozemek v k.ú. Záběhlice) a k návrhu změny 
zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. m. Prahy Centrum 
sociálních služeb Praha 
 

radní Chabr 

43/2 Z-7628 k oznámení záměru městské části Praha - Zličín na prodej věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených do správy městské 
části Praha - Zličín, nemovitostí v k.ú. Třebonice a v k.ú. Zličín, 
předložených podle ustanovení § 18 odst. 1 písm. a) 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 Chabr 
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43/3 Z-7566 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 
 
Svěření: 
Praha 5 (pozemky v k.ú. Hlubočepy, Jinonice a Smíchov) 
Praha - Šeberov (pozemky v k.ú. Šeberov) 
Praha 16 (pozemky v k.ú. Radotín) 
Praha 13 (nemovitosti v k.ú. Stodůlky) 
Praha - Čakovice (pozemky v k.ú. Čakovice a Třeboradice) 
Praha 22 (pozemky v k.ú. Dubeč a Uhříněves) 
Praha - Lysolaje (pozemek v k.ú. Lysolaje) 
Praha 2 a Praha 15 (pozemek v k.ú. Nové Město a pozemky v k.ú. 
Hostivař) 
Praha - Suchdol (vodohospodářský majetek v k.ú. Suchdol) 
Praha 9 (pozemky v k.ú. Vysočany a stavba chodníku v k.ú. 
Prosek) 
Praha 16 (pozemky v k.ú. Radotín) 
Praha - Dubeč (pozemek v k.ú. Dubeč) 
 
 
 
Odejmutí: 
Praha 3 (pozemek v k.ú. Žižkov) 
Praha - Šeberov (pozemky v k.ú. Šeberov) 
Praha 6 (vodohospodářský majetek v k.ú. Veleslavín) 
Praha - Suchdol (vodohospodářský majetek v k.ú. Suchdol) 
Praha 22 (pozemky v k.ú. Dubeč a Uhříněves) 
Praha 16 (pozemky v k.ú. Radotín) 
Praha 5 
Praha 6 (nemovitosti v k.ú. Dejvice) 
Praha 7 (pozemek v k.ú. Bubeneč) 
 

radní Chabr 

44 Z-7521 k návrhu Akčního plánu protidrogové politiky hl. m. Prahy na rok 
2019 s výhledem pro rok 2020 
 

radní Johnová 

45 Z-7527 k návrhu Akčního plánu školské primární prevence rizikového 
chování v hlavním městě Praze na rok 2019 a s výhledem pro rok 
2020 
 

radní Johnová 

46/1 Z-7440 k návrhu poskytnutí dotace hlavního města Prahy na roky 2019-
2021 v rámci dotačního programu hlavního města Prahy pro 
vybrané druhy sociálních služeb v rámci projektu „Podpora 
vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb 
na území hl. m. Prahy na roky 2019-2021“, k realizaci daného 
projektu a úpravu rozpočtu v roce 2019 
 

radní Johnová 

46/2 Z-7581 poskytnutí dotací hlavního města Prahy pro rok 2019 v oblasti 
sociálních služeb na základě "Programu podpory registrovaných 
sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří 
poskytují sociální služby zejména na území hl.m. Prahy nebo 
občanům hl. m. Prahy pro rok 2019 - II“ a úpravu rozpočtu 
 

radní Johnová 

46/3 Z-7555 vyhlášení Dotace hlavního města Prahy Program podpory 
registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních 
služeb, kteří poskytují sociální služby zejména na území hl.m. 
Prahy nebo občanům hl.m. Prahy pro rok 2020 
 

radní Johnová 
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47 Z-7610 udělení účelových neinvestičních finančních prostředků na 
podporu aktivit v oblasti řešení bezdomovectví na lokální úrovni 
městským částem hl. m. Prahy a úpravu rozpočtu v roce 2019 
 

radní Johnová 

48/1 Z-7554 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 05 a kap. 04 v roce 2019 a 
poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským částem 
 

radní Johnová 

48/2 Z-7375 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z kap. 0582 - Odbor 
sociálních věcí formou účelové neinvestiční dotace MČ Praha 3 
(Integrační centrum Zahrada) a úpravu rozpočtu v kap. 05 v roce 
2019 
 

radní Johnová 

48/3 Z-7582 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové 
účelové neinvestiční dotace z kap. 0582 a úpravu rozpočtu v roce 
2019 
 

radní Johnová 

49/1 Z-7322 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou neinvestiční 
účelové individuální dotace zapsanému spolku Prevence dětem z.s. 
na realizaci projektu "Bezpečnostní průprava dětí předškolního 
věku" na školní rok 2019/2020 

radní Šimral 

49/2 Z-7580 k návrhu na poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace na 
zajištění akce "Future Port Prague" 
 

radní Šimral 

50/1 Z-7565 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0416 
 

radní Šimral 

50/2 Z-7591 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v 
kapitole 0461 - Školství, mládež a sport 
 

radní Šimral 

51 Z-7539 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 
DOT/61/07/01073/2019 - změna termínu plnění 
 

radní Šimral 

52 Z-7496 k návrhu na schválení výpovědí veřejnoprávních smluv o 
poskytnutí účelové dotace - víceletého grantu  na provoz 
tělovýchovných zařízení přidělených v programu II.C v roce 2018 
v oblasti sportu 
 

radní Šimral 

53 Z-7613 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 1/2016 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících opatřeních k 
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s 
provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně 
přístupných místech 
 

radní Třeštíková 

54/1 Z-7483 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC 
MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti 
kultury v roce 2019 

radní Třeštíková 

54/2 Z-7497 k návrhu na poskytnutí individuálních neinvestičních účelových 
dotací v oblasti cestovního ruchu z kap. 06 v roce 2019 
 

radní Třeštíková 

55 Z-7570 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v 
kapitole 0811 a k návrhu na poskytnutí dotace Městské části Praha 
– Kolovraty 
 

radní Zábranský 

56 Z-7656 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-7630 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích 
v Praze 

náměstek primátora 
Scheinherr 

2 Z-7621 informace o stavu implementace Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

primátor  
hl.m. Prahy 

3 Z-7615 k informativní zprávě o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
Zastupitelstva hl.m. Prahy 

primátor  
hl.m. Prahy 

4 Z-7644 k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního 
města Prahy 

primátor  
hl.m. Prahy 

5 Z-7627 k aktivitám a opatřením z hlediska dopadu změny klimatu a 
vzhledem k přijetí klimatického závazku hl. m. Prahy 

náměstek primátora 
Hlubuček 

6 Z-7513 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT a k návrhu na 
úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2019 u škol a 
školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou a u škol 
a školských zařízení, zřizovaných městskými částmi hlavního 
města Prahy 
 

radní Šimral 
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