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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 

 
29. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se konalo dne 14.9. 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 
 

  

1/1 5538 ke schválení projektů v rámci 9. Výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 

radní Ropková  

1/2 5539 ke schválení projektů v rámci 11. Výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 

radní Ropková  

1/3 5612 ke schválení projektů v rámci 21. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 

radní Ropková  

1/4 5611 ke schválení projektů v rámci 22. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 

radní Ropková  

1/5 5610 ke schválení projektů v rámci 23. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 

radní Ropková  

1/6 5598 ke schválení projektů v rámci 24. Výzvy Operačního programu 
Praha – pól růstu Č R 

radní Ropková  

1/7 5615 ke schválení projektu ve výzvě č. 40 Operačního programu Praha - 
pól růstu ČR 

radní Ropková  

2 5563 k prominutí penále za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů 

radní Ropková  

3 5638 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů 
z Operačního programu Praha – pól růstu ČR v roce 2017 

radní Ropková  

4 5551 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou neinvestiční 
účelové dotace spolku Prevence dětem z.s. na realizaci projektu 
"Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku" na rok 2017/2018

radní Ropková  

5 4896 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Akademie řemesel Praha - Střední škola technická, se sídlem 
Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4

radní Ropková  

6 5586 k návrhu na vyhlášení dotačního řízení hlavního města Prahy pro 
rok 2018 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a 
prevence Magistrátu hlavního města Prahy

radní Hodek  

7 5211 k návrhu na uzavření dodatku k pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu poskytovatelů sociálních služeb 
uvedených v základní síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy

radní Hodek  

8 5633 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.24/57 ze dne 23.2.2017 
k návrhu na udělení dotace hlavního města Prahy pro rok 2017, v 
oblasti sociálních služeb v působnosti odboru zdravotnictví, 
sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy - 
podpora registrovaných sociálních služeb a úpravu rozpočtu v roce 
2017 

radní Hodek  
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9 5590 k návrhu na udělení dotace hlavního města Prahy v oblasti 

sociálních služeb v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče 
a prevence Magistrátu hlavního města Prahy - podpora 
registrovaných sociálních služeb - dofinancování v roce 2017 

radní Hodek  

10 5591 k návrhu na udělení grantů - II hlavního města Prahy v působnosti 
odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního 
města Prahy v oblasti podpory registrovaných sociálních služeb 
poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2017 

radní Hodek  

11/1 5606 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové 
účelové individuální neinvestiční dotace z kap. 0546 v roce 2017

radní Hodek  

11/2 5620 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové 
účelové individuální neinvestiční dotace z kap. 0546 v roce 2017 

radní Hodek  

13 5679 ke Strategii rozvoje tramvajových tratí v Praze do roku 2030 náměstek primátorky 
Dolínek 

 

14 5525 k návrhu na změnu účelu čerpání grantů v oblasti volného času 
dětí a mládeže na rok 2017

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

15 5565 k návrhu na uzavření dodatků k Veřejnoprávním smlouvám o 
poskytnutí účelové dotace 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

16/1 5547 k přidělení mimořádných finančních prostředků v oblasti sportu a 
tělovýchovy na rok 2017 Městské části Praha - Křeslice

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

16/2 5573 k přidělení mimořádných prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy 
na rok 2017 Městské části Praha - Vinoř

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

17 5594 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
dotace MČ Praha - Dolní Počernice, MČ Praha - Klánovice a MČ 
Praha - Čakovice a k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

18/1 5572 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městským částem 
na vybudování fitparků na vrub kapitoly 0464

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

18/2 5589 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů RFD SK v 
kapitole 03 - Doprava 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

19 5140 k návrhu na uzavření darovací smlouvy na bezúplatný převod 
stavby účelové komunikace (dočasné stavby), která obsahuje 
napojení účelové komunikace 153/4 Lochkov - Radotín - Pražský 
okruh 
STAŽEN 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

20 5434 k finančnímu zajištění přípravy a realizace projektů v rámci 
Operačního programu Doprava a Operačního programu Praha pól 
růstu ČR a Komunitárního programu Horizon

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

21/1 5328 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP - RFD 
SK v kapitole 03 - Doprava

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

21/2 5535 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů RFD - SK v 
kapitole 03 - Doprava 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

21/3 5543 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů RFD SK v 
kapitole 03 - Doprava 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

21/4 5575 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů RFD SK v 
kapitole 03 - Doprava 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

21/5 5641 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů 
MHMP - RFD SK v kapitole 03 - Doprava

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

21/6 5642 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů MHMP - RFD SK v 
kapitole 03 - Doprava 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

21/7 5643 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP - RFD 
SK v kapitole 03 - Doprava

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

21/8 5639 k úpravě rozpočtu RFD pro potřeby TSK a.s. - úsek speciálních 
staveb 4100 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

22/1 5269 k návrhu na úplatné nabytí nemovitosti číslo evidenční 90 v 
katastrálním území Modřany do vlastnictví hlavního města Prahy

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

22/2 5280 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parcela číslo 3225, jehož 
součástí je stavba č.p. 80 v katastrálním území Modřany, obci 
Praha, do vlastnictví hlavního města Prahy

náměstek primátorky 
Dolínek 
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22/3 5619 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 4485/2, 4485/3, 
4485/21, 4485/70, 4485/77, 4485/113, 4485/114, 4485/115, 4487 a 
4488/1 vše v k.ú. Horní Počernice z vlastnictví Dopravního 
podniku hl.m. Prahy, akciové společnosti do vlastnictví hlavního 
města Prahy 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

24 5576 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. pololetí 
2017 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

25/1 5648 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy a poskytnutí 
účelových investičních a neinvestičních dotací městským částem 
hl. m. Prahy 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

25/2 5561 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. 
Prahy v roce 2017 městské části Praha 2, MČ Praha - Dolní 
Měcholupy a MČ Praha - Dubeč

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

25/3 5593 k návrhu na poskytnutí účelové dotace městské části Praha - Dolní 
Počernice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

25/4 5644 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. 
Prahy v roce 2017 MČ Praha 1 na bezpečnostní opatření a městský 
kamerový systému 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

25/5 5661 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. 
Prahy v roce 2017 MČ Praha - Koloděje 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

25/6 5678 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. 
Prahy v roce 2017 MČ Praha 13, MČ Praha 14, MČ Praha-
Březiněves, MČ Praha - Čakovice a MČ Praha-Lysolaje 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

26/1 5528 k návrhu na změnu charakteru účelové neinvestiční dotace 
poskytnuté v roce 2017 z rozpočtu hl. m. Prahy MČ Praha 20 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

26/2 5530 k návrhu na změnu charakteru části investiční dotace poskytnuté 
MČ Praha 14 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016 a ponechané k 
využití v roce 2017 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

26/3 5628 k návrhu na změnu charakteru části investiční dotace poskytnuté 
MČ Praha 13 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2017 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

27/1 5588 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 
INO/16/06/000321/2016 o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
poskytnuté MČ Praha - Dolní Počernice z rozpočtu hlavního města 
Prahy v roce 2016 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

27/2 5649 k návrhu na zajištění financování větších oprav běžné údržby 
komunikací, jejich součástí a příslušenství a oprav odvodnění 
komunikací na území hl. m. Prahy ve správě TSK hl. Prahy, a.s. 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

27/3 5537 k návrhu na uzavření Dohody o předání a převzetí práv a závazků 
investora  - stavba č. 3140 TV Újezd nad Lesy, etapa 0013 
Oplanská a etapa 0008 Komunikace Újezd nad Lesy - jih, část 
Oplanská a na snížení investiční dotace poskytnuté MČ Praha 21 
na akci č. 80393 Rekonstrukce komunikace v ul. Druhanická a 
poskytnutí investiční dotace na akci č. 80548 Rekonstrukce 
komunikace v ul. Oplanská

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

28 5479 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
více správních obvodů 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

29 5352 k návrhu zadání změny vlny 01 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 4 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 
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30 5353 k návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 5 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

31 5354 k návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 6 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

32 5429 k návrhu na pořízení změny ÚP SÚ hl. m. Prahy na vymezení 
severovýchodní části Městského okruhu 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

33 5499 k návrhu na výběr nejvhodnější varianty návrhu celoměstsky 
významné změny Z 2835/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy (MČ Praha 22, 
MČ Praha - Dubeč; komunikační propojení Pražský okruh - 
Přátelství/Kutnohorská, změna časového horizontu a upřesnění 
vymezení koridoru trasy) 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

34 5458 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy - v působnosti 
odboru UZR MHMP 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

35/1 5618 ke Koncepci Smart Prague do roku 2030 primátorka  
hl.m. Prahy 

 

35/2 5627 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

primátorka  
hl.m. Prahy 

 

36 5484 k záměru na realizaci veřejné zakázky „Bezpečné a efektivní 
tiskové prostředí“ 

primátorka  
hl.m. Prahy 

 

37 5659 k záměru odboru informatiky MHMP na realizaci veřejné zakázky 
"Zabezpečení nepřetržité provozuschopnosti Městského 
kamerového systému hl. m. Prahy"

primátorka  
hl.m. Prahy 

 

38 5406 k volbě přísedících Městského soudu v Praze primátorka  
hl.m. Prahy 

 

39/1 5658 k záměru odboru VEZ MHMP realizovat centralizovanou veřejnou 
zakázku „Dodávky elektřiny pro orgány a organizace hlavního 
města Prahy na období od 1.1.2018 do 31.12.2020“

radní  
Grabein Procházka 

 

39/2 5660 k záměru odboru VEZ MHMP realizovat centralizovanou veřejnou 
zakázku „Dodávky plynu pro orgány a organizace hlavního města 
Prahy na období od 1.1.2018 do 31.12.2020“

radní  
Grabein Procházka 

 

40 5637 k návrhu na schválení započtení plochy pozemků hl.m.Prahy pro 
výpočet koeficientů míry využití území pro Prague CBD, s.r.o.

radní  
Grabein Procházka 

 

41 5065 k návrhu na schválení soudního smíru - pozemek parc.č. 2306/5 
k.ú. Suchdol 

radní  
Grabein Procházka 
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42 5596 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 městské části Praha 
3, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 11, Praha 12, 
Praha - Čakovice, Praha - Kunratice, Praha 18, Praha - Petrovice, 
Praha 17, Praha - Satalice, Praha - Šeberov a odejmutí správy 
svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským 
částem Praha 3, Praha 6, Praha 7, Praha 13, Praha 16, Praha - 
Řeporyje, Praha 22 a Praha – Újezd 
 
MČ Praha 3 (pozemky v k.ú. Vinohrady a Žižkov) 
MČ Praha 5 (pozemky v k.ú. Hlubočepy) 
MČ Praha 6 (nemovitosti v k.ú. Břevnov, Bubeneč, Dejvice a 
Střešovice) 
MČ Praha 7 (pozemky v k.ú. Holešovice) 
MČ Praha 8 (pozemky v k.ú. Čimice) 
MČ Praha 9 (pozemky v k.ú. Libeň, Prosek a Střížkov) 
MČ Praha 11 (pozemky v k.ú. Háje a Chodov) 
MČ Praha 12 (pozemek v k.ú. Modřany) 
MČ Praha 17 (pozemky v k.ú. Řepy) 
MČ Praha 18 (pozemky v k.ú. Letňany) 
MČ Praha – Čakovice (pozemky v k.ú. Miškovice) 
MČ Praha – Kunratice (pozemek v k.ú. Kunratice) 
MČ Praha – Petrovice (pozemky v k.ú. Petrovice) 
MČ Praha – Satalice (pozemky v k.ú. Satalice) 
MČ Praha – Šeberov (pozemek v k.ú. Šeberov) 
MČ Praha 3 (veřejné osvětlení v k.ú. Žižkov) 
MČ Praha 6 (pozemek v k.ú. Veleslavín, Sedlec a Vokovice) 
MČ Praha 7 (pozemky v k.ú. Holešovice) 
MČ Praha 13 (pozemky v k.ú. Stodůlky) 
MČ Praha 16 (pozemky pod stavbou protipovodňové hráze) 
MČ Praha 22 (pozemek v k.ú. Uhříněves) 
MČ Praha – Řeporyje (pozemky v k.ú. Řeporyje) 
MČ Praha – Újezd (odejmutí veřejného osvětlení)

radní  
Grabein Procházka 

 

43/1 4952 k návrhu směny pozemků v k. ú. Černý Most za účelem 
majetkoprávního vypořádání podílového spoluvlastnictví mezi 
fyzickými osobami a hl.m. Prahou

radní  
Grabein Procházka 

 

43/2 5444 k návrhu směny pozemků v k.ú. Černý Most mezi společností 
OPUBA, spol. s r.o. a hl.m. Prahou

radní  
Grabein Procházka 

 

43/3 5665 k návrhu směny pozemků v k. ú. Karlín a v k. ú. Smíchov mezi 
spolkem Sportovní klub Smíchov, z.s. a hl.m. Prahou

radní  
Grabein Procházka 

 

44/1 5137 k návrhu na úplatné nabytí pozemků pod oblouky Negrelliho 
viaduktu z vlastnictví Českých drah, a.s. do vlastnictví hlavního 
města Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

44/2 5162 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 2634/1 k.ú. Hostivař, 
parc.č. 2681/2 a 2702/2 k,ú. Stodůlky, parc.č. 4307/56 k.ú. 
Strašnice a  parc.č. 415/26, 674/8,  674/39, 674/40, 674/41, 
678/21, 680/3  k.ú. Štěrboholy a k návrhu na zřízení služebnosti ve 
vztahu k těmto pozemkům jako alternativnímu majetkoprávnímu 
vypořádání

radní  
Grabein Procházka 

 

44/3 5562 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 5698 v k. ú. Záběhlice 
z vlastnictví Českých drah, a.s. do vlastnictví hlavního města 
Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

44/4 5653 k revokaci přílohy č. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 22/8 
ze dne 15.12.2016  k návrhu na uzavření smlouvy o bezúplatném 
zřízení práva stavby na pozemku parc.č. 773/70 v k.ú. Holešovice. 

radní  
Grabein Procházka 
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44/5 5688 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy a poskytnutí 
účelové investiční dotace městské části Praha 8 na výstavbu 
budovy "Nová Palmovka" a umístění Zdravotnické záchranné 
služby HMP v její části 

radní  
Grabein Procházka 

 

45 5432 k návrhu na úplatný převod části pozemků parc.č. 764/1, parc.č. 
764/9, parc.č. 764/111, parc.č. 764/118, parc.č. 764/253 a 
pozemku parc.č. 764/114 vše v k.ú. Jinonice

radní  
Grabein Procházka 

 

46 5580 k návrhu na dočerpání alokovaných finančních prostředků na 
granty hlavního města Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok 2017

radní Lacko  

47 5527 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 0544 v roce 2017

radní Lacko  

48 5636 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v 
kapitole 0811 a k návrhu na poskytnutí dotace MČ Praha 15 a MČ 
Praha-Satalice 

radní Lacko  

49 5481 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z kap. 0504 - 
Zdravotnictví a sociální oblast formou účelové neinvestiční dotace 
MČ Praha 1 (Nemocnice Na Františku) a úpravu rozpočtu v kap. 
05 v roce 2017 

radní Lacko  

50 4988 k návrhu prodeje bytových domů, zastavěných a funkčně 
příslušných pozemků dle Pravidel postupu při prodeji bytových 
jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících 
pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy

radní Lacko  

51 5613 k návrhu na poskytnutí finančního daru České republice - 
Krajskému ředitelství z rozpočtu kap. 07 - BEZPEČNOST

radní Hadrava  

52 5605 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace České 
republice - Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy z 
rozpočtu kap. 07 - BEZPEČNOST

radní Hadrava  

53 5584 k návrhu na změnu účelu části investiční dotace poskytnuté v r. 
2017 z rozpočtu hlavního města Prahy MČ Praha 21

radní Hadrava  

54/1 5656 k návrhu na změnu účelu části investiční dotace poskytnuté MČ 
Praha - Řeporyje 

radní Plamínková  

54/2 5603 k návrhu na změnu účelu části finančních prostředků ponechaných 
MČ Praha - Dolní Počernice k čerpání v roce 2017 

radní Plamínková  

55 5383 k realizaci mezinárodního projektu UNaLab 
 
+USB flash disk 

radní Plamínková  

56 5416 k záměru veřejné zakázky „Sběr, svoz a nakládání s objemným 
odpadem pomocí velkoobjemových kontejnerů a provozování 
mobilních sběrných dvorů na území hl. m. Prahy“

radní Plamínková  

57 5533 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu v kapitole 02 – Městská 
infrastruktura na rok 2017 

radní Plamínková  

58/1 5107 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/4 
pozemku parc. č. 516/9 v k. ú. Písnice

radní Plamínková  

58/2 5376 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 1686/4, parc č. 
1726/2 a parc. č. 1726/4 v k. ú. Dubeč do vlastnictví hl. m. Prahy

radní Plamínková  

58/3 5403 k návrhu na úplatné nabytí vybraných pozemků na LV č. 75 v k. ú. 
Křeslice do vlastnictví hl.m. Prahy

radní Plamínková  

58/4 5436 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 2457/1, parc. č. 2482, 
parc. č. 2649/1, parc. č. 2649/5, parc. č. 2649/9, parc. č. 2649/10 a 
parc. č. 2649/11 v k. ú. Stodůlky

radní Plamínková  

59 5500 k návrhu na udělení individuálních účelových dotací v oblasti 
cestovního ruchu v roce 2017

radní Wolf  

60 5433 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí účelové dotace – grantu č. DOT/66/05/001646/2017

radní Wolf  

61 5608 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 – KUC MHMP a 
poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 
2017 

radní Wolf  
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Petice – bod pevně zařazen na 19.00 hod. 
 
62/1 5680 k návrhu na projednání petic ve věci Mariánského sloupu radní Wolf  

62/2 5673 k nesouhlasu a žádosti ohledně záměru „Pietní park pro zvířata 
chovaná v zájmových chovech v Praze – Zličíně“(uloženým 
v Informačním systému EIA pod kódem PHA 937) 

JUDr. Jaroslava 
Janderová 
předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 

 

62/3 5674 k petici „NE překladišti Malešice“ JUDr. Jaroslava 
Janderová 
předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 

 

62/4 5675 k petici proti realizaci záměru Zařízení k využití odpadu- 
Recyklace stavebních odpadů Třeboradice 

JUDr. Jaroslava 
Janderová 
předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 

 

62/5 5689 k petici „Stop výstavbě vysoko-podlažních budov v ulicích 
Střelničná 1347, Tanvaldská 1347, Frýdlantská 1351, 
Čumpelíkova 1222 a Šimůnkova 1625 na Praze 8“ 

JUDr. Jaroslava 
Janderová 
předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 

 

63 5697 k návrhu personálních změn ve Výboru kontrolním ZHMP 
 
bod pevně zařazen na 18.45 hod. 

primátorka  
hl.m. Prahy 

 

 

K    I N F O R M A C I 

 

1 5632 k Informativní zprávě o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
Zastupitelstva hl. m. Prahy 

primátorka  
hl.m. Prahy 

 

2 5657 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích 
v Praze 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

3 5651 k přidělení účelového neinvestiční transferu ze státního rozpočtu 
školským zařízením, které jsou zřizované hlavním městem Prahou 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

4 5630 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT a 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 5578 Zpráva o činnosti Výboru pro územní rozvoj a územní plán 
Zastupitelstva HMP za I. Pololetí 2017 

Jan Slezák, předseda 
Výboru pro územní 
rozvoj a územní plán 
ZHMP 

 

6 5647 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 
v období od 1.9.2016 do 1.9.2017 

Ing. Miloš Růžička,  
předseda Výboru pro 
zdravotnictví a bydlení 
ZHMP 

 

7 5655 Informace k postupu zajištění přípravy a realizace veřejné zakázky 
na nový ekonomický systém HMP 

primátorka  
hl.m. Prahy 

 

8 5694 informace k záměru realizace nadlimitní veřejné zakázky na 
vyhotovení dokumentace k územnímu řízení, včetně zajištění 
inženýrské činnosti k získání územního rozhodnutí, pro dokončení 
severovýchodní části Městského okruhu

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

 
 


