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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 

                                      2. P O K R A Č O V Á N Í 
 

21. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 
které se konalo dne 15.12. 2016 od 9,00 hod. 

           ve Velké zasedací síni Nové radnice, Praha 1, Mariánské nám.2 
___________________________________________________________________________ 

 
 
17/2 4841 k návrhu na pořízení změny vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 

správního obvodu Prahy 19 
+USB flash disk 
STAŽEN 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

17/3 4719 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 6 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

17/4 4734 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 21 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

17/5 4728 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 15 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

17/6 4731 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 18 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

17/7 4721 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 8 
+USB flash disk 
STAŽEN 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

17/8 4725 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 12 
+USB flash disk¨ 
NESCHVÁLEN 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

17/9 4717 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 4 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

18 4856 ke schválení Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě 
Praze (KAP 1) 
+USB flash disk 

radní Ropková  

19/1 4781 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce, Praha 
8, Budínova 2 

radní Ropková  

19/2 4815 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Dolní Počernice, 
Národních hrdinů 1 

radní Ropková  

19/3 4846 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Klánovice, Smržovská 
77 

radní Ropková  

20 4867 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 
2016 u škol, zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy 
STAŽEN 

radní Ropková  
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21 4429 k návrhu na zrušení usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 39/60 ze 
dne 7.3.2002 

radní  
Grabein Procházka 

 

22 4770 k návrhu na majetkové vypořádání nemovitých věcí se 
Středočeským krajem, bezúplatné nabytí hl. m. Prahou od 
Středočeského kraje v k.ú.Křeslice, Přední Kopanina, Radotín, 
Ruzyně, Sobín, Újezd u Průhonic, bezúplatný převod id. 1/20 
nemovitých věcí v k.ú. Staré Město z vlastnictví hlavního města 
Prahy do vlastnictví Středočeského kraje 

radní  
Grabein Procházka 

 

23 4886 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 6, Praha 7, Praha 10, Praha 12 a odejmutí správy svěřených 
věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem Praha 3, 
Praha 4, Praha 5, Praha 14, Praha - Běchovice a Praha - Zbraslav 
MČ Praha 6 (pozemky v k.ú. Břevnov) 
MČ Praha 7 (pozemek v k.ú. Holešovice) 
MČ Praha 10 (pozemky v k.ú. Strašnice) 
MČ Praha 12 (pozemky v k.ú. Modřany) 
MČ Praha 3 (pozemky v k.ú. Žižkov) 
MČ Praha 4 (pozemky v k.ú. Braník) 
MČ Praha 5 (pozemky v k.ú. Smíchov) 
MČ Praha 14 (pozemky v k.ú. Černý Most, k.ú. Hostavice) 
MČ Praha – Běchovice (stavba veřejného osvětlení v k.ú. 
Běchovice) 
MČ Praha – Řeporyje (pozemek v k.ú. Řeporyje) 
MČ Praha – Zbraslav (pozemek v k.ú. Lahovice) 

radní  
Grabein Procházka 

 

24/1 4661 k návrhu na uzavření soudního smíru - pozemky k.ú. Řeporyje radní  
Grabein Procházka 

 

24/2 4651 k návrhu na uzavření soudního smíru - pozemek parc.č. 404/15 
k.ú. Vinoř 

radní  
Grabein Procházka 

 

25/1 4690 k návrhu směny části pozemku parc.č. 117/1 v k.ú. Nové Město ve 
vlastnictví Arcibiskupství pražského za část pozemku parc.č. 2326 
v k.ú. Nové Město ve vlastnictví hl.m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

25/2 4838 k návrhu na zrušení usnesení ZHMP č.11/48 ze dne 29.11.2007 a  
k návrhu směny pozemků parc.č. 2078/166, 
2078/167,2078/168,2078/198,2078/199,2078/229, 
2078/323,2078/394 v k.ú. Záběhlice , parc.č. 44,47,48/1,48/3,49/1 
3723/7 v k.ú. Libeň ,parc.č. 1763 v k.ú. Jinonice ve 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 za pozemky parc.č. 723/5 
,723/6 v kú. Malá Strana ve vlastnictví hl.m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

26/1 4570 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2996/1 k.ú. Libeň a 
id. 3/5 pozemků parc.č. 2996/9 a parc.č. 2996/10 v k. ú. Libeň z 
vlastnictví České dráhy, a.s. do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

26/2 4685 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1570/4 v k.ú. 
Strašnice do vlastnictví hl. m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

26/3 4818 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 118/184 v k.ú. 
Jesenice u Prahy do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

26/4 4700 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 84/5 v k. ú. Kyje do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

26/5 4354 k návrhu na úplatné nabytí veřejného osvětlení včetně 
propojovacího vedení a vodovodního řádu v ul. Hálův statek v k.ú. 
Hostivař z vlastnictví Erenika s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy a 
bezúplatné nabytí přejezdu přes chodník v ul. Pražská v k.ú. 
Hostivař z vlastnictví Erenika s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

 
 



3 
 

26/6 4665 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.17/37 ze dne 26.5.2016 
k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 1403/1 k. ú. 
Troja z vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s 
majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví hlavního 
města Prahy dle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 

radní  
Grabein Procházka 

 

27/1 4699 k návrhu na bezúplatné nabytí id.1/5 pozemku parc.č. 1455 v k.ú. 
Dubeč a  pozemku parc.č. 1947/16 v k.ú Kamýk ve vlastnictví 
České republiky, příslušnost hospodařit: ˇUřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

27/2 4689 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Královice, Kyje, 
Lipence, Nebušice, Přední Kopanina a Vysočany 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  
Grabein Procházka 

 

27/3 4750 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Ďáblice, Troja, 
Uhříněves a Vysočany 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  
Grabein Procházka 

 

27/4 4658 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 404/18  v k.ú. 
Vinoř 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 

 

27/5 4659 k návrhu na bezúplatné nabytí chodníku, dopravního značení a 
úpravené komunikace v k.ú. Vinohrady z vlastnictví Rezidence U 
Muzea a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

27/6 4740 k návrhu na bezúplatné nabytí komunikací vč. jejich součástí a 
příslušenství a pozemků v k.ú. Vokovice z vlastnictví Skanska 
Reality a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

27/7 4780 k návrhu na bezúplatné nabytí dešťové kanalizace vč. retenční 
nádrže v k.ú. Záběhlice z vlastnictví Kaskády u Botiče a.s. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

27/8 4745 k návrhu na bezúplatné nabytí vodních děl a veřejného osvětlení v 
k.ú. Dolní Počernice z vlastnictví Počernice I s.r.o. do vlastnictví 
hl.m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

27/9 4682 k návrhu na bezúplatné nabytí vodních děl a úprav komunikace v 
k.ú. Záběhlice z vlastnictví GEOSAN STAVEBNÍ a.s. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

27/10 4739 k návrhu na bezúplatné nabytí veřejného osvětlení v k.ú. Dolní 
Počernice z vlastnictví Real-Treuhand Reality s.r.o. do vlastnictví 
hl.m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

27/11 4674 k návrhu na bezúplatné nabytí veřejného osvětlení v k.ú. Řeporyje 
z vlastnictví Družstva Nad Mušlovkou do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

27/12 4657 k návrhu na bezúplatné nabytí veřejného osvětlení včetně 
kabelového vedení v k.ú. Pitkovice z vlastnictví CENTRAL 
GROUP Ďáblice s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

27/13 4757 k návrhu na bezúplatné nabytí vodního díla, čerpací stanice a 
pozemku v k.ú. Újezd u Průhonic z vlastnictví JMH Development, 
a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 
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27/14 4574 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků  parc.č. 827/236  ost. 
plocha, ost. komunikace o výměře  95 m2 v k.ú.Bohnice, parc.č. 
4034/7  ost. plocha, ost. komunikace o výměře  168 m2 v k.ú. 
Dejvice, parc.č. 2869/185  ost. plocha, ost. komunikace o výměře  
322 m2 v k.ú. Krč, parc.č. 10/10  ost. plocha, ost. komunikace o 
výměře  110 m2 v k.ú. Malešice, parc.č. 930/19  ost. plocha, ost. 
komunikace o výměře  150 m2 v k.ú. Malešice, parc.č. 265/2  ost. 
plocha, ost. komunikace o výměře  415 m2 v k.ú. Modřany, parc.č. 
4789/3  ost. plocha, silnice o výměře  1453 m2 v k.ú. Modřany, 
parc.č. 987/23  ost. plocha, silnice o výměře  576 m2 v k.ú. 
Satalice, parc.č. 1382/1  ost. plocha, ost. komunikace o výměře  
147 m2 v k.ú. Vršovice  a parc.č. 18 ost. plocha, silnice o výměře  
18 m2 v k.ú. Záběhlice z vlastnictví ČR -  právo hospodaření s 
majetkem státu České energetické závody, státní podnik „v 
likvidaci“, do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

27/15 4758 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 3184/6,parc.č. 
3736 , parc.č. 3815, parc.č. 3816, parc.č. 3919/1, parc.č. 3919/3 v 
k.ú. Újezd nad lesy 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 

 

28/1 3581 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1848/11 v k. ú. 
Michle, obec Praha o výměře 1426 m2 
STAŽEN 

radní  
Grabein Procházka 

 

28/2 3861 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1750/4 v k. ú. Braník radní  
Grabein Procházka 

 

28/3 4571 k návrhu úplatného převodu části pozemku parc. č. 345 a pozemku 
340/5, vše v k.ú. Braník 

radní  
Grabein Procházka 

 

28/4 4582 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 484 včetně stavby 
technické vybavenosti, vše v k. ú. Klánovice 

radní  
Grabein Procházka 

 

28/5 3431 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 351/7 a částí 
pozemků parc. č. 351/1, parc. č. 351/3 a parc. č. 3735 o celkové 
výměře  5 614 m2 vše v k.ú. Libeň 

radní  
Grabein Procházka 

 

28/6 4622 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 852/95 v k. ú. 
Hodkovičky, obec Praha 

radní  
Grabein Procházka 

 

28/7 4335 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 504/2 a 504/14 v k.ú. 
Hostivař 
NESCHVÁLEN 

radní  
Grabein Procházka 

 

28/8 4558 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3787 /2 o výměře 12 
m2 k.ú. Libeň 
STAŽEN 

radní  
Grabein Procházka 

 

28/9 4632 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3691/5 o výměře 17 
m2 k.ú. Libeň 
STAŽEN 

radní  
Grabein Procházka 

 

29/1 4561 k návrhu prodeje bytových domů, zastavěných a funkčně 
příslušných pozemků dle Pravidel postupu při prodeji bytových 
jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně příslušných 
pozemků ve vlastnictví Hlavního města Prahy 

radní Lacko  

29/2 4644 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  

29/3 4642 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  
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29/4 4741 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  

30 4854 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
neinvestiční dotace Olivově dětské léčebně, o.p.s. z kap. 0544 v 
roce 2016 

radní Lacko  

31 4849 k návrhu na zajištění a financování lékařské pohotovostní služby 
hlavním městem Prahou v roce 2017 

radní Lacko  

32 4617 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy Městská poliklinika Praha 

radní Lacko  

33/1 4762 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  

33/2 4599 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 14/27 ze dne 25.2.2016 
k návrhu na úplatný převod podílu id. 2/7 pozemku parc.č. 2316/4, 
podílu id. 2/7 pozemku parc.č. 2316/9, pozemku parc.č. 2309/1, 
pozemku parc.č. 2309/2 a podílu id. 2/7 pozemku parc.č. 2316/1, 
vše v k.ú. Vršovice 

radní Lacko  

33/3  bod přeřazen jako pevný bod ve 12.00 hod. dne 25. 11. 2016   
34 4819 k návrhu na změnu charakteru části účelové neinvestiční dotace 

poskytnuté z rozpočtu hlavního města Prahy MČ Praha - Lipence 
na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 17/55 ze dne 26. 
5. 2016 na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů 

radní Hadrava  

35 4796 k návrhu na přidělení dotace v rámci Programu Čistá energie Praha 
2016 

radní Plamínková  

36 4817 k návrhu na přidělení investiční dotace MČ Praha - Slivenec radní Plamínková  
37 4804 k návrhu na změnu charakteru poskytnutých účelových 

investičních dotací MČ Praha 14, MČ Praha 20, MČ Praha - 
Koloděje a MČ Praha - Běchovice 

radní Plamínková  

38 4389 k návrhu na úplatné nabytí pozemků na LV č. 1456 v k. ú. Dubeč 
do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Plamínková  

39/1 4835 k návrhu na snížení kapitálových výdajů OTV MHMP roku 2016 v 
kap. 01 a 02 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 9, 
MČ Praha - Řeporyje, MČ praha 16 

radní Plamínková  

39/2 ústně k postupu a krokům učiněným hl.m. Prahou vůči PVK radní Plamínková  
40 4776 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.16/99 ze dne 28.4.2016 

k návrhu na udělení grantů vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2016 
+USB flash disk 

radní Wolf  

41 4873 k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 15/23 ze dne 
31.3.2016 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy v rámci 
"Celoměstských programů podpory aktivit národnostních menšin 
na území hl. m. Prahy" a "Programů podpory aktivit integrace 
cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2016", uvolnění finančních 
prostředků z kap. 0664 formou účelové neinvestiční dotace MČ 
Praha 14 

radní Wolf  

42/1 4766 k návrhu na poskytnutí individuální účelové dotace v oblasti 
kultury v roce 2016 

radní Wolf  

42/2 4784 k návrhu na poskytnutí individuální účelové dotace v oblasti 
kultury v roce 2016 

radní Wolf  

43 4753 k návrhu na udělení finančních prostředků formou účelové 
neinvestiční dotace na akci spojenou se 700. výročím narození 
Karla IV. a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v 
kap. 06 v roce 2016 

radní Wolf  

44 4746 k návrhu na udělení účelové neinvestiční dotace v oblasti 
cestovního ruchu na rok 2016 

radní Wolf  

45 4792 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou darů 
Integračnímu centru Praha o.p.s. 

radní Wolf  
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46 4807 k návrhu na udělení grantů 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 2016 - 
dofinancování 

radní Hodek  

47 4875 k návrhu na aktualizaci Základní sítě sociálních služeb podle 
organizací a kapacit na území hl. m. Prahy obsažené v příloze 
Střednědobého plánu rozvoje na území hl. m. Prahy na období 
2016 -2018 a pověření k poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu 

radní Hodek  

48/1 4845 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
neinvestiční dotace a úprava rozpočtu v kap. 0546 v roce 2016 

radní Hodek  

48/2 4842 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
investiční dotace společnosti NADĚJE z kap. 0504 v roce 2016 

radní Hodek  

  k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP předsedové výborů 
ZHMP 

 

 
 
K      I N F O R M A C I 
 

1 4872 Informativní zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
Zastupitelstva hl. m. Prahy 

primátorka  
hl.m. Prahy 

 

2 4888 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích v 
Praze 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

3 4869 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

4 4868 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT 

radní Ropková  

5 4900 k problematice nominací osob do orgánů společností s majetkovým 
podílem Hl. m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 
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