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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 
 

                20. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 
                       které se konalo dne 25. 10. 2012 od 9,00 hod. 
         ve velké zasedací síni Nové radnice, Praha 1, Mariánské nám. 2 

 __________________________________________________________________________ 
 
 

  12,30 – 13,15 
Návrhy, připomínky a podněty občanů hl.m. Prahy 

  

  13,15 – 14,00 
Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP 

  

1 1143 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části 
Praha - Suchdol na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy 

primátor hl.m. Prahy  

2. ústně Informace o výběrovém řízení na post ředitele Městské policie hl.m. 
Prahy a další postup v obsazení této pozice  

primátor hl.m. Prahy  

2/1. 1135 k návrhu na změnu účelu části investiční dotace poskytnuté v roce 
2011 z rozpočtu hl. m. Prahy MČ Praha 21 a ponechané k využití v 
roce 2012 na základě usnesení ZHMP č. 15/4 ze dne 29. 3. 2012 

primátor hl.m. Prahy  

3/1. 1213 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na r. 2012 v kap. 
02 - městská infrastruktura a v kap.08 - hospodářství 

primátor hl.m. Prahy  

3/2. 1219 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na r. 2012 v kap. 
03 - doprava a v kap. 08 - hospodářství 

primátor hl.m. Prahy  

4. 1276 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy a k rozdělení 
finančních prostředků obdržených jako odvod z loterií dle ust. § 41i 
odst. 1 písm. b) a odst. 3 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích 
a jiných podobných hrách za 1. a 2. čtvrtletí roku 2012 

primátor hl.m. Prahy  

5. 1153 k návrhu na poskytnutí bezúročné půjčky městské části Praha - 
Slivenec z rozpočtu hlavního města Prahy 

primátor hl.m. Prahy  

6. 1171 k návrhu zadání změny Z-1268/06 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m. Prahy 

I. nám. Hudeček  

7/1. 1164 k návrhu zadání změny Z-1179/07 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m. Prahy 

I. nám. Hudeček  

7/2. 1168 k návrhu zadání změny Z-1213/07 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m. Prahy 

I. nám. Hudeček  

7/3. 1169 k návrhu zadání změny Z-1244/07 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m. Prahy 

I. nám. Hudeček  

7/4. 1170 k návrhu zadání změny Z-1316/07 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m. Prahy 

I. nám. Hudeček  

7/5. 1172 k návrhu zadání změny Z-1537/07 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m. Prahy 

I. nám. Hudeček  

7/6. 1173 k návrhu zadání změny Z-1539/07 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m. Prahy 

I. nám. Hudeček  

7/7. 1175 k návrhu zadání změny Z-1552/07 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m. Prahy 

I. nám. Hudeček  

7/8. 1176 k návrhu zadání změny Z-1563/07 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m. Prahy 

I. nám. Hudeček  

7/9. 1177 k návrhu zadání změny Z-1576/07 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m. Prahy 

I. nám. Hudeček  



2 
 

7/10. 1178 k návrhu zadání změny Z-1582/07 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m. Prahy 

I. nám. Hudeček  

7/11. 
 

1179 k návrhu zadání změny Z-1584/07 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m. Prahy 

I. nám. Hudeček  

7/12. 1180 k návrhu zadání změny Z-1585/07 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m. Prahy 

I. nám. Hudeček  

7/13. 1181 k návrhu zadání změny Z-1586/07 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m. Prahy 

I. nám. Hudeček  

7/14. 1182 k návrhu zadání změny Z-1587/07 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m. Prahy 

I. nám. Hudeček  

7/15. 1183 k návrhu zadání změny Z-1588/07 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m. Prahy 

I. nám. Hudeček  

7/16. 1184 k návrhu zadání změny Z-1589/07 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m. Prahy 

I. nám. Hudeček  

7/17. 1185 k návrhu zadání změny Z-1590/07 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m. Prahy 

I. nám. Hudeček  

7/18. 1187 k návrhu zadání změny Z-1597/07 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m. Prahy 

I. nám. Hudeček  

7/19. 1188 k návrhu zadání změny Z-1609/07 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m. Prahy 

I. nám. Hudeček  

7/20. 1189 k návrhu zadání změny Z-1618/07 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m. Prahy 

I. nám. Hudeček  

7/21. 1190 k návrhu zadání změny Z-1620/07 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m. Prahy 

I. nám. Hudeček  

7/22. 1191 k návrhu zadání změny Z-1623/07 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m. Prahy 

I. nám. Hudeček  

7/23. 1192 k návrhu zadání změny Z-1626/07 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m. Prahy 

I. nám. Hudeček  

7/24. 1193 k návrhu zadání změny Z-1627/07 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m. Prahy 

I. nám. Hudeček  

7/25. 1194 k návrhu zadání změny Z-1628/07 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m. Prahy 

I. nám. Hudeček  

7/26. 1195 k návrhu zadání změny Z-1629/07 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m. Prahy 

I. nám. Hudeček  

7/27. 1197 k návrhu zadání změny Z-1635/07 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m. Prahy 

I. nám. Hudeček  

7/28. 1198 k návrhu zadání změny Z-1636/07 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m. Prahy 

I. nám. Hudeček  

7/29. 1199 k návrhu zadání změny Z-1639/07 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m. Prahy 

I. nám. Hudeček  

7/30. 1200 k návrhu zadání změny Z-1641/07 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m. Prahy 

I. nám. Hudeček  

8. 940 k návrhu zadání celoměstsky významných změn I ÚP SÚ hl.m. 
Prahy (Z 2531/00) 
NESCHVÁLEN 

I. nám. Hudeček  

9. 1161 k návrhu na vydání  změny Z-1246/06 Územního plánu sídelního 
útvaru hl.m. Prahy 

I. nám. Hudeček + CD 

10. 1163 
1294 

k návrhu  na vydání změny Z-1530/07 Územního plánu sídelního 
útvaru hl.m. Prahy 

I. nám. Hudeček  
+ CD 

11/1. 1159 k návrhu na vydání  celoměstsky významných změn I+II ÚP SÚ 
hl.m. Prahy (Z-1438/00) 
STAŽEN 

I. nám. Hudeček  

11/2. 1162 k návrhu na vydání  celoměstsky významných změn I+II ÚP SÚ 
hl.m. Prahy (Z-2742/00) 
STAŽEN 

I. nám. Hudeček + CD 

12/1. 1107 k návrhu na vydání změny Z 2755/00 Územního plánu sídelního 
útvaru hl.m. Prahy 

I. nám. Hudeček + CD 

 



3 
 

12/2. 1158 k návrhu na vydání změny Z 2755/00 Územního plánu sídelního 
útvaru hl.m. Prahy 

I. nám. Hudeček + CD 

12/3. 1228 k návrhu 2. aktualizace Územně analytických podkladů hl.m. Prahy 
 

I. nám. Hudeček + 2 CD 

13. 1212 k záměru odboru městského investora MHMP na realizaci veřejné 
zakázky 

nám. Richter  

14. 1129 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů 
Technické správy komunikací hl.m. Prahy pro rok 2012 v kapitole 
03 Doprava 

nám. Nosek  

15/1. 1110 k návrhu udělení grantů hlavního města Prahy v oblasti podpory 
odstraňování bariér ve veřejném prostoru pro rok 2012 

nám. Kabický  

15/2. 1232 k návrhu na navýšení grantů hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví pro 
rok 2012 

nám. Kabický  

15/3. 1236 k návrhu udělení a navýšení grantů hl. m. Prahy v sociální oblasti 
pro rok 2012 

nám. Kabický  

15/4. 1226 k návrhu na financování projektů specifické protidrogové prevence 
"Zdravé město Praha 2012" 

nám. Kabický  

16. 
 

998 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.3/14 ze dne 20.1.2011 k 
úplatnému převodu pozemků z vlastnictví hl. m. Prahy do 
vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy 
družstevní bytové výstavby platné do roku 1991 

nám. Kabický  

17/1. 1109 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší 
odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5. 
května 51 

radní Chudomelová  

17/2. 1047 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace v 
působnosti SMS MHMP Mateřská škola speciální, Praha 8, 
Drahaňská 7 

radní Chudomelová  

18. 1087 k návrhu na poskytnutí dotace z rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2012 z 
kapitoly 04 - školství, mládež a samospráva pro MČ Praha - Dubeč 
a MČ Praha - Petrovice 

radní Chudomelová  

19. 1114 k návrhu na změnu charakteru dotace z investiční na neinvestiční 
poskytnuté Základní škole Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 
1782 a schválené usnesením Zastupitelstva HMP č.17/7 ze dne 
24.5.2012 k návrhu na přidělení grantů v oblasti sportu a 
tělovýchovy na rok 2012 

radní Chudomelová  

20/1. 1207 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 
2012 u škol, jejichž zřizovatelem jsou městské části hlavního města 
Prahy 

radní Chudomelová  

20/2. 1223 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 
2012 u škol kraje Hlavní město Praha 

radní Chudomelová  

20/3. 1224 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 
2012 u školy, kterou zřizuje městská část hlavního města Prahy 
NESCHVÁLEN 

radní Chudomelová  

21/1. 1076 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru 
Nadačnímu fondu Cesta ke vzdělání pro rok 2012 

radní Chudomelová  

21/2. 1261 k revokaci usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 16/11 ze dne 26. 
4. 2012 k návrhu na udělení grantů v oblasti volného času dětí a 
mládeže 2012 

radní Chudomelová  

21/3. 1229 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.17/7 ze dne 24.5.2012 k 
návrhu na přidělení grantů v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 
2012 

radní Chudomelová  

22/1. 1144 k návrhu na udělení ceny hlavního města Prahy prof. Zuzaně 
Kalabisové, dr.h.c. 

radní Manhart  

22/2. 1147 k návrhu na udělení ceny hlavního města Prahy prof. RNDr. 
Václavu Pačesovi, DrSc. 

radní Manhart  

23. 1080 k návrhu navýšení grantu hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění v 
roce 2012 

radní Novotný  
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24. 1154 k návrhu na přerozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního 

rozpočtu Ministerstva kultury - určené na Program regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón v 
roce 2012 

radní Novotný  

25. 1136 k návrhu na prominutí pohledávky společnosti Incheba Praha spol. s 
r.o. 

radní Novotný  

26/1. 1002 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 198/2 o výměře 289 
m2 k.ú. Staré Město z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Nadace 
české architektury 

radní Udženija  

26/2. 992 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 2727/7 o výměře 1 m2 
v k.ú. Kyje z vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví 
společnosti Dům zdraví BIOREGENA, s.r.o., IČO: 24175374 

radní Udženija  

26/3. 1004 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 3585/2, 3, 4, 6, 7, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 a 40 o celkové výměře 475 
m2 k.ú. Břevnov z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
DRUŽSTVA garáže Radimova 

radní Udženija  

26/4. 1031 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 2075/4 o výměře 70 
m2, k.ú. Košíře z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví společnosti 
PREdistribuce, a.s., IČ 273 76 516 

radní Udženija  

26/5. 1202 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 878 o celkové výměře 
670 m2 v k.ú. Libeň z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví 
společnosti GLORIO, s.r.o., IČO: 279 25 510 

radní Udženija  

26/6. 976 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1785/4 o výměře 1 m2 
k.ú. Kobylisy z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Luboše a Jany 
Zápotockých a k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 
2807/1 o výměře 8 m2 k.ú. Libeň z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví Ing. arch. Petra Šedivého a k návrhu na úplatný převod 
části pozemku parc. č.  4184 o výměře 5 m2 k.ú. Strašnice z 
vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví Karla a Dany 
Hartmanových 

radní Udženija  

27. 1041 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2337/8 v k. ú. Nové 
Město z vlastnictví Pražské plynárenské, a.s. do vlastnictví hlavního 
města Prahy 

radní Udženija  

28/1. 1064 k návrhu na bezúplatné nabytí vodovodního řadu DN 100 z 
vlastnictví Ing. Jaroslavy Hromádkové, do vlastnictví hl. m. Prahy 

radní Udženija  

28/2. 1042 k návrhu na bezúplatné nabytí vodních děl v k.ú. Čakovice, z 
vlastnictví společnosti CANABA-Pozemní stavby, s.r.o., Praha 4-
Nusle, Štětkova 1001/5, 140 00, IČO : 63146452, do vlastnictví hl. 
m. Prahy 

radní Udženija  

28/3. 1048 k návrhu na bezúplatné nabytí obslužné komunikace, 2 ks uličních 
vpustí, 3 ks veřejného osvětlení a podzemních kabelů a pozemku, 
parc. č. 4716/18, vše k.ú. Smíchov, z vlastnictví společnosti AKRO 
property s.r.o., se sídlem Praha 4, Pod Pramenem 1633/3, 140 00, 
IČO : 27065995, do vlastnictví hl. města Prahy 

radní Udženija  

28/4. 1067 k návrhu na bezúplatné nabytí, vodní díla, k.ú. Modřany, z 
vlastnictví Realitní kanceláře Weber a spol., Praha 4, Novodvorská 
1010/14, 142 00, IČO : 47114461, do vlastnictví hl. m. Prahy 

radní Udženija  

28/5. 1038 k návrhu na bezúplatné nabytí chodníku a pozemku, k.ú. Hostivař, z 
vlastnictví společnosti YIT Stavo s.r.o., se sídlem Praha 6, 
Hradčany, Milady Horákové 109/116, 160 00, IČO : 26420562, do 
vlastnictví hl. města Prahy 

radní Udženija  

28/6. 1059 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1292/50 k.ú. 
Strašnice a části komunikace Na Palouku na něm zřízené z 
vlastnictví společnosti IPB Real, a.s., se sídlem Praha 1, Nové 
Město, Na Poříčí 1047/26, IČO: 00258610 do vlastnictví hlavního 
města Prahy 

radní Udženija  
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28/7. 1003 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Břevnov, Dejvice, 
Kamýk, Krč, Modřany, Smíchov, Újezd nad Lesy a Zbraslav z 
vlastnictví České republiky, s právem hospodaření s majetkem státu 
pro Ministerstvo vnitra, IČO: 00007064, do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Udženija  

29/1. 961 k návrhu směny pozemku parc.č. 2265/7 o výměře 107 m2 a 
pozemku parc.č. 2265/8 o výměře 187 m2 v k. ú. Stodůlky, 
zapsaných v KN na LV 504, ve vlastnictví Jiřího Podzemského za 
pozemek parc.č. 2010/3 o výměře 184 m2 v k. ú. Stodůlky, zapsaný 
v KN na LV 1716, ve vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Udženija  

29/2. 968 k návrhu směny pozemku parc. č. 2386/24 o výměře 51m2 v k. ú. 
Modřany, v podílovém spoluvlastnictví Vladislava Řeháčka, Ing. 
Jaroslava Lišky, Jiřiny Bronské, Ing. Vladislava Řeháčka a Ing. Jana 
Řeháčka zapozemek parc. č. 4635/267 o výměře 8m2 a dvě části 
pozemku parc. č. 4635/268 o výměře 99m2 v k. ú. Modřany, ve 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Udženija  

29/3. 933 k návrhu směny pozemků parc.č. 1589/2 o výměře 1 m2 a parc.č. 
1589/3 o výměře 4 m2 v k.ú. Nusle ve vlastnictví SB Praha 4, spol. 
s r.o.  za pozemek parc.č. 3103/9 o výměře 11 m2 v k.ú. Nusle ve 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Udženija  

29/4. 772 k návrhu na směnu pozemků parc.č. 1983/1 o výměře 718 m2 a 
parc.č. 1983/27 o výměře 1115 m2 v k.ú. Braník ve vlastnictví 
společnosti HAMR - Sport a.s. za část pozemku parc.č. 996/1 o 
výměře 1894 m2 v k.ú. Hodkovičky ve vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Udženija  

29/5. 1050 k návrhu směny pozemku parc.č. 192/9 o výměře 246 m2 v k. ú. 
Strašnice, zapsaného v KN na LV 2127, ve vlastnictví ČR s právem 
hospodařit s majetkem státu pro Správu železniční dopravní cesty, 
státní organizace za část pozemku parc.č. 5643/10 o výměře 345 m2 
v k. ú. Záběhlice, zapsaného v KN na LV 3108, ve vlastnictví hl.m. 
Prahy 

radní Udženija  

30. 1051 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.15/15 ze dne 29.3.2012 k 
návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 3585/1 o výměře 
1935 m2 k.ú. Břevnov z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
DRUŽSTVA garáže Radimova 

radní Udženija  

31. 
 
 
 
 

 

1270 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 5, 
Praha 6, Praha 9, Praha 15, Praha - Dolní Chabry, Praha - Lipence a 
Praha – Nedvězí 

radní Udženija  
 
 
 
 
 

32. 1271 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 městským 
částem Praha 5, Praha 11 a Praha - Zličín 

radní Udženija  

32/1. 1289 k poskytnutí účelových neinvestičních dotací pro MČ Praha - 
Klánovice na akci "Řešení havarijního stavu lipových alejí v ul. 
Slavětínské, K Rukavičkárně, Dobřenické  Podlibské" a pro MČ 
Praha - Dolní Počernice na akci "Rekonstrukce uliční zeleně v MČ 
Praha - Dolní Počernice" 

radní Lohynský  

33. 1151 k petici občanů "Proti omezení veřejné dopravy v Praze" 
 
NESCHVÁLEN 

Petr Dolínek 
předseda kontrolního 
výboru ZHMP 

 

34. 1333 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP 
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K     I N F O R M A C I 

 

1. 1272 Informace o významných dopravních omezeních na hlavních 
komunikacích v Praze 

nám. Nosek  

2. 1274 Informace o návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 
0416 na rok 2012 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním 
městem Prahou a u škol, zřizovaných městskými částmi hlavního 
města Prahy 

radní Chudomelová  

3. 1208 Informace o činnosti Výboru pro zdravotnictví, sociální a bytovou 
politiku ZHMP za 1. pololetí 2012 
 

Doc.Ing.Mgr.Martin 
Dlouhý,Dr.,MSc. 
předseda výboru pro 
zdravotnictví, sociální a 
bytovou politiku ZHMP 

 

4. 1273 Informace o činnosti Výboru pro bezpečnost, transparentní veřejnou 
správu a legislativu ZHMP za 1. pololetí 2012 

Petr Hána 
předseda výboru pro 
bezpečnost, transparentní 
veřejnou správu a 
legislativu ZHMP 

 

5. 1324 Informace o činnosti Výboru pro územní rozvoj ZHMP za I. 
pololetí 2012 
 

Ing. Vladimír Schmalz 
předseda výboru pro 
územní rozvoj ZHMP 

 

6. 1325 Informace o uzavření dodatku č. 8 k souboru smluvních  dohod se 
společností Metrostav a.s. na výstavbu Městského okruhu v úseku 
Myslbekova - Pelc/Tyrolka 

primátor hl.m. Prahy  

7. 1326 Informace o uzavření dodatku č. 5 k souboru smluvních dohod se 
společností ČKD Praha DIZ, a.s. na technologickou část Městského 
okruhu 

primátor hl.m. Prahy  

8. 1327 Informace o postupu realizace stavby Městský okruh - 
Severozápadní část 

nám. Nosek  
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