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  N Á V R H    P R O G R A M U   J E D N Á N Í 

 
18. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 16.6. 2016 od 9,00 hod. 
(v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 17.6. 2016) 

 
___________________________________________________________________________ 

 
 

  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 4398 k volbě přísedících Městského soudu v Praze primátorka 
hl.m. Prahy 

 

2/1 4412 k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy 
Ivanu Klímovi 

primátorka 
hl.m. Prahy 

 

2/2 4413 k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy 
Jiřímu Suchému 

primátorka 
hl.m. Prahy 

 

2/3 4414 k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy 
Kamile Moučkové 

primátorka 
hl.m. Prahy 

 

2/4 4415 k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy 
Olbramu Zoubkovi 

primátorka 
hl.m. Prahy 

 

2/5 4447 k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy 
Daně Zátopkové 

primátorka 
hl.m. Prahy 

 

2/6 4449 k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy 
Carlu Capalbovi 

primátorka 
hl.m. Prahy 

 

2/7 4416 k návrhu na udělení ceny hlavního města Prahy in memoriam 
Josefu Wagnerovi 

primátorka 
hl.m. Prahy 

 

3 4475 k návrhu na přidělení grantů v oblasti podpory sportů a 
tělovýchovy na rok 2016 v programech III.A.2., III.B.2 a v oblasti 
podpory projektů v rámci titulu Evropské hlavní město sportu 
2016 v programu III.2 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

4 4298 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene náměstek primátorky 
Dolínek 

 

5 4274 k odůvodnění významné veřejné zakázky „Protihluk. bariera v ul. 
5. května -  Praha 4" 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

6 4469 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v kap. 
03 - Doprava v roce 2016 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

7 3662 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Zoologická zahrada hl. m. Prahy v působnosti SVC MHMP 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

8 4262 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování 
výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 2015 - 
závěrečný účet 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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9 4480 k Účetní závěrce hl.m. Prahy za rok 2015 náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

10 4462 k návrhu na rozpočtová opatření související s daní z příjmů 
právnických osob za zdaňovací období roku 2015 a k vratkám 
podílů na daňové povinnosti hl. m. Prahy městským částem hl. m. 
Prahy 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

11 4487 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy v souvislosti s 
dodatečnými přiznáními k dani z příjmů právnických osob hl. m. 
Prahy a k vratkám podílů na dodatečné daňové povinnosti hl. m. 
Prahy městským částem hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

12 4457 k rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2016 a rozpočtového 
výhledu hlavního města Prahy do roku 2021 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

13 4481 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. 
Prahy v roce 2016 MČ Praha - Běchovice na investiční akci  
"Úpravy v Parku běžců" 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

14 4483 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 12 z 
rozpočtu hlavního  města Prahy 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

15 4498 k návrhu na přidělení finančních prostředků do oblasti školství a 
sportu a s tím pojených úprav rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 
2016 v kap. 04 - Školství, mládež a sport a poskytnutí účelových 
investičních dotací městským částem hl. m. Prahy 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

16 4516 k zapojení veřejnosti do přípravy Metropolitního plánu - podnět 
občanů zastupitelům hl.m. Prahy ve smyslu § 7 písm. c) zákona č. 
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

17/1 1969 k návrhu zadání celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2822/00 (Praha - Troja  - Umístění rodinného domu v 
příznivější poloze) 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

17/2 2872 k návrhu na vydání změn vlny 07 (2.část) ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 
1213/07 (Praha - Petrovice; výstavba hromadných garáží s 
bariérovými bytovými domy) 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

17/3 2876 k návrhu na vydání změn vlny 07 (2.část) ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 
1412/07 (Praha - Petrovice; výstavba bytového domu na místě 
původního vedení 220 kV) 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

17/4 2878 k návrhu na vydání změn vlny 07 (2.část) ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 
1582/07 (Praha - Zbraslav; výstavba rodinných domů) 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

17/5 2893 k návrhu na vydání změn vlny 07 (2.část) ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 
1761/07 (Praha 18; výstavba prodejen a úprava parkové zeleně) 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

17/6 3317 k návrhu na ukončení pořizování celoměstsky významné změny Z 
2834/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy (MČ Praha 4 - vymezení dvou 
traťových spojek metra C-D a D-C, příp. korekce vymezení úseku 
trasy metra D Pankrác - Nádraží Krč a stanice Olbrachtova) 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

17/7 3451 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 6 
+USB flash disk 

členka ZHMP 
Kolínská 
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18 4395 k návrhu na sloučení příspěvkové organizace Střední škola - 
Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, 
Poděbradská 1/179, s příspěvkovou organizací Střední odborné 
učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5, s účinností od 1. 7. 
2016, s tím, že nástupnickou organizací ,která převezme veškerá 
práva a závazky, bude příspěvkové organizace Střední škola - 
Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, 
Poděbradská 1/179 

radní Ropková  

19 4503 ke schválení projektů v rámci 3. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 

radní Ropková  

20 4509 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou neinvestiční 
účelové dotace ústavu Česká hlava PROJEKT z. ú. na realizaci 9. 
ročníku Celostátního setkání učňovské mládeže Machři roku 2016 

radní Ropková  

21 4425 ke schválení projektu Publicita a informovanost o OP PPR radní Ropková  
22/1 4257 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 
320 

radní Ropková  

22/2 4399 k návrhu na změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v 
působnosti odboru SML MHMP 

radní Ropková  

22/3 4301 k návrhu na změnu zřizovací listny příspěvkové organizace 
Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická 

radní Ropková  

22/4 4460 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní umělecká škola, Praha 5 - Stodůlky, K Brance 72 

radní Ropková  

22/5 3351 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 

radní Ropková  

22/6 4360 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola Vokovice, se sídlem Praha 6, Vokovická 32/3 

radní Ropková  

22/7 4356 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola, Praha 10, Práčská 37 

radní Ropková  

22/8 4388 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1 a příspěvkové 
organizace Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 

radní Ropková  

22/9 4355 k návrhu na změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v 
působnosti odboru SML - Základní škola praktická a Praktická 
škola Karla Herforta, fakultní škola Pedagogické fakulty UK, 
Praha 1, Josefská 4; Základní škola praktická a Základní škola 
speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743; Mateřská škola 
speciální, Základní škola praktická a Základní škola speciální, 
Praha 9, Bártlova 83; Základní škola logopedická a Základní škola 
praktická, Praha 8, Libčická 399 

radní Ropková  

23 4445 k Inventarizační zprávě o inventarizaci majetku a závazků hl.m. 
Prahy za rok 2015 

radní  
Grabein Procházka 

 

24 4508 k návrhu na schválení koncesního projektu s názvem "Obnova a 
provoz Staroměstské tržnice" 

radní  
Grabein Procházka 

 

25 4316 k návrhu na uzavření smluv o zřízení služebnosti (věcného 
břemene) 

radní  
Grabein Procházka 

 

26 4055 k návrhu na schválení soudního smíru - pozemky parc.č. 1319/1 a 
1319/2 k.ú. Hlubočepy 

radní  
Grabein Procházka 
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27 4493 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 hlavního města Prahy městským částem Praha 1, Praha 
8, Praha 10, Praha 20, Praha Lysolaje, Praha - Suchdol, Praha - 
Vinoř a odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního 
města Prahy městským částem Praha 14, Praha 20, Praha - 
Nedvězí 
MČ Praha 1 (sanitní vozidla) 
MČ Praha 8 (pozemky v k.ú. Libeň) 
MČ Praha 10 (pozemky v k.ú. Strašnice, k.ú. Vršovice) 
MČ Praha 20 (pozemky v k.ú. Horní Počernice) 
MČ Praha Lysolaje (pozemek v k.ú. Lysolaje) 
MČ Praha Suchdol (pozemky v k.ú. Sedlec) 
MČ Praha Vinoř (pozemky v k.ú. Vinoř) 
MČ Praha 14 (pozemky v k.ú. Kyje) 
MČ Praha 20 (pozemky v k.ú. Horní Počernice) 
MČ Praha Nedvězí (pozemek v k. ú. Nedvězí u Říčan) 

radní  
Grabein Procházka 

 

28 4497 k návrhu změny zřizovací listiny p.o. Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy, se sídlem Praha 1, 
Školská 15 a 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 hl.m. Prahy městské části Praha 1 

radní  
Grabein Procházka 

 

29 4501 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 9 (pozemek v k.ú. Prosek) a k návrhu změny zřizovací 
listiny příspěvkové organizace Gymnázium, Praha 9, Českolipská 
373 

radní  
Grabein Procházka 

 

30 4515 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 svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha 6 (nemovitosti v k.ú. Dejvice) a k návrhu změny 
zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola 
pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a 
Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 

radní  
Grabein Procházka 

 

31 4342 k návrhu směny pozemku parc. č. 615/3 o výměře 16 m2 v k. ú. 
Kamýk za část pozemku parc.č. 580/39 o výměře 21 m2 v k. ú. 
Kamýk 

radní  
Grabein Procházka 

 

32/1 4062 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 2915 k.ú. Braník a k 
návrhu na vzdání se předkupního práva zapsaného na LV 1361 pro 
k.ú. Braník 

radní  
Grabein Procházka 

 

32/2 4362 k návrhu na úplatné nabytí veřejného osvětlení, vodovodních řadů 
a kanalizačních stok v k.ú. Březiněves z vlastnictví Březiněves, 
a.s.do vlastnictví hl. m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

32/3 4290 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 41/2 k.ú. Dubeč radní  
Grabein Procházka 

 

32/4 3565 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1262/31 v k.ú. Háje 
do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní  
Grabein Procházka 
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33/1 4330 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 2910/203 , parc.č. 
2910/264 , parc. č. 2910/320, parc.č. 2910/321 v k.ú. Nusle a  
parc.č. 2511/6  v k.ú. Hloubětín 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 

 

33/2 4464 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 73 a parc.č. 74/1 
jejichž součástí jsou stavby v k.ú. Kolovraty z vlastnictví České 
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 696 97 111, se 
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví hl.m. 
Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

33/3 4459 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Dolní Počernice, 
Lahovice a Zadní Kopanina 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  
Grabein Procházka 

 

34/1 3931 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 2812/3, k.ú. Dejvice radní  
Grabein Procházka 

 

34/2 4141 k návrhu na úplatný převod části pozemků parc. č. 4963/1, parc. č. 
2380/1 a pozemku parc. č. 4963/3 o celkové výměře 284 m2 vše v 
k.ú. Smíchov 

radní  
Grabein Procházka 

 

34/3 4218 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 575 k.ú. 
Vysočany 

radní  
Grabein Procházka 

 

35 3291 ke schválení odůvodnění veřejné zakázky "Revitalizace objektu 
Franze Kafky č.p. 24" 

radní  
Grabein Procházka 

 

36 4348 k úplatnému převodu pozemků z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy 
družstevní bytové výstavby platné do roku 1991 

radní Lacko  

37 4431 k návrhu na uvolnění investiční dotace z kapitoly 0544 na projekt 
Adiktologické centrum městské části Praha 12 

radní Lacko  

38/1 4410 k návrhu na udělení účelové dotace na podporu aktivit v oblasti 
místní Agendy 21 - oblast zdraví a zdraví životní styl, na lokální 
úrovni městským částem hl. m. Prahy a úpravu rozpočtu v roce 
2016 

radní Lacko  

38/2 4424 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
neinvestiční dotace společnosti Memoriál Josefa Odložila, s.r.o. z 
kap. 0544 v roce 2016 

radní Lacko  

38/3 4400 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
neinvestiční dotace Všeobecné fakultní nemocnici v Praze z kap. 
0504 v roce 2016 

radní Lacko  

39 4391 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
investiční dotace z kap. 0504 v roce 2016 

radní Lacko  

40 4502 k návrhu na úpravu smluvních vztahů se společností COPA Retail, 
s. r. o. (nyní COPA Retail, k.s.) 

radní Lacko  

41 4442 k návrhu na poskytnutí investiční dotace České republice - 
Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy pro období 2016 - 
2020 

radní Hadrava  

42 4331 k návrhu Koncepce rozvoje a zajištění provozu Městského 
kamerového systému hl.m. Prahy na období 10 let 

radní Hadrava  

43 4385 k návrhu plánů dílčích povodí na území hl.m. Prahy radní Plamínková +CD 
44 4233 k návrhům na úplatné nabytí pozemku parc. č st. 416/2 v k.ú. 

Sojovice, propojení vodovodního řadu v k.ú. Sojovice a Káraný, 
pozemku parc. č.753/2 v k.ú. Káraný a souvisejícího vybavení z 
vlastnictví společnosti Zdroj pitné vody Káraný a.s. do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

radní Plamínková  

45 4471 k závěrečnému účtu a zprávě o výsledcích přezkoumání 
hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO 
za rok 2015 

radní Wolf  
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46 4365 k návrhu revokace usnesení Zastupitelstva HMP č. 5/49 ze dne 26. 

3. 2015 a usnesení Zastupitelstva HMP č. 13/55 ze dne 28. 1 2016 
k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 
na rok 2015 a na rok 2016 

radní Wolf  

47 4148 k doporučení Kontrolního výboru ZHMP ve věci obecně závazné 
vyhlášky č. 10/2015 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 10/2013 Sb. hl.m. Prahy, kterou se stanoví 
místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a 
kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace” a návrh na 
řešení sporných bodů vedoucí k naplnění původního cíle regulace 
loterií a odpovídající výsledkům původního připomínkového řízení 
k návrhu obecně závazné vyhlášky 

JUDr. Jaroslava 
Janderová 
předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 

 

48 4522 k petici "NE! Obchodnímu centru Kaufland a stavbám podobného 
typu na Barrandově" 

JUDr. Jaroslava 
Janderová 
předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 

 

49 4523 k petici "Ze Stromovky do Šárky po povrchu lokálky" JUDr. Jaroslava 
Janderová 
předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 

 

  k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP předsedové výborů 
ZHMP 

 

 
 
K     I N F O R M A C I 

 

1 4505 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích v 
Praze 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

2 4486 k přidělení účelového neinvestičního transferu ze státního rozpočtu 
školským zařízením, které jsou zřizované hlavním městem Prahou 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

3 4458 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. čtvrtletí 
2016 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

4 4435 k návrhu Zásad, Harmonogramu a Metodiky pro sestavení rozpočtu 
(rozpočtového provizoria) hlavního města Prahy na rok 2017, 
střednědobého výhledu do roku 2022 a dlouhodobého výhledu 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

5 4485 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT 

radní Ropková  

 


	N Á V R H    P R O G R A M U   J E D N Á N Í

