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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 

 
23. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se konalo dne 26.1. 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 
 

  

  Složení slibu člena Zastupitelstva hl.m. Prahy 
 

  

1 4915 k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy prof. 
Zuzaně Kalabisové (rozené Růžičkové), dr. h. c.

primátorka  
hl.m. Prahy 

 

2 4922 k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy 
Jiřině Bohdalové 

primátorka  
hl.m. Prahy 

 

3 4929 k návrhu na udělení ceny hlavního města Prahy Jiřímu a Ottovi 
Bubeníčkovým 

primátorka  
hl.m. Prahy 

 

4 4933 k volbě přísedících Městského soudu v Praze primátorka  
hl.m. Prahy 

 

5 4830 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou 
se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů 

primátorka  
hl.m. Prahy 

 

6 4444 k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. hl. 
m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů 

primátorka  
hl.m. Prahy 

 

7 4946 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 

 

8/1 4949 k odměnám neuvolněných členů Zastupitelstva hl.m. Prahy 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

 

8/2 4989 k záměru na realizaci veřejné zakázky "Podpora programového 
vybavení stávajícího ekonomického systému HMP"

primátorka  
hl.m. Prahy 

 

8/3 4990 k záměru na realizaci veřejné zakázky „Rámcová dohoda na 
zajištění služeb rozvoje programového vybavení HMP 
provozovaného na platformě GINIS Enterprise+“

primátorka  
hl.m. Prahy 

 

8/4 4992 k záměru na realizaci veřejné zakázky „Rámcová dohoda na 
zajištění integračních služeb souvisejících s programovým 
vybavením HMP“ 

primátorka  
hl.m. Prahy 

 

9 4944 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 v kap. 0464 sport a 
volný čas a k návrhu na přidělení mimořádných finančních 
prostředků v oblasti sportu 
 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

10 4917 k návrhu Pravidel pro poskytování dotací z investiční rezervy pro 
městské části hl. m. Prahy v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy (v 
kap. 10) na rok 2017 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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 11 4955 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 22 z 
rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

12 4809 k nepořízení regulačního plánu Opatov - Na Jelenách náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

13/1 4695 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy zrušených 
rozhodnutím soudu 
 
+ USB flash disk 
NESCHVÁLEN 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

13/2 4721 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 8 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

13/3 5009 k návrhu na podání komunální ústavní stížnosti 
 
 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

14 5006 k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků na výkupy 
pozemků, budov a staveb z roku 2016 do kapitálových výdajů 
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2017 odboru HOM MHMP

radní  
Grabein Procházka 

 

15 4991 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na nájem 
nemovitostí týkajících se Fotbalového stadionu Ďolíček, v kat. 
území Vršovice 

radní  
Grabein Procházka 

 

16 4920 k oznámení záměru městské části Praha 20 na směnu věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených do správy městské 
části Praha 20 a ve vlastnictví a podílovém spoluvlastnictví 
fyzických osob, pozemků v k.ú. Horní Počernice, předloženého na 
základě stanovené podmínky pro městskou část Praha 20 při 
nakládání se svěřeným majetkem v příloze č. 10 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  
Grabein Procházka 

 

17 4916 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 1, Praha 6, Praha 14, Praha - Dolní Počernice, Praha - Troja 
a odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města 
Prahy městským částem Praha 1 a Praha – Řeporyje 
MČ Praha 1 (pozemek v k.ú. Malá Strana) 
MČ Praha 6 (pozemek v k.ú. Vokovice) 
MČ Praha 14 (pozemek v k.ú. Kyje) 
MČ Praha – Dolní Počernice (pozemky v k.ú. Dolní Počernice) 
MČ Praha - Troja (pozemky v k.ú. Troja) 
MČ Praha 1 (pozemky v k.ú. Nově Město a Malá Strana) 
MČ Praha - Řeporyje (pozemky v k.ú. Řeporyje)

radní  
Grabein Procházka 
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18 5004 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 3, Praha 5, Praha 6, Praha 10, Praha 11, Praha 14 a odejmutí 
správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy 
městským částem Praha 3, Praha 6, Praha 11 a Praha 15, Praha – 
Kunratice, Praha – Lochkov, Praha – Dubeč, Praha - Křeslice 
MČ Praha 3 (pozemky v k.ú. Žižkov) 
MČ Praha 5 (pozemky v k.ú. Hlubočepy) 
MČ Praha 6 (pozemky v k.ú. Dejvice, Sedlec, Střešovice a Břevnov) 
MČ Praha 10 (pozemky v k.ú. Malešice a Vršovice) 
MČ Praha 11 (pozemky v k.ú. Háje a Chodov) 
MČ Praha 14 (pozemky v k.ú. Černý Most) 
MČ Praha 15 (pozemky v k.ú. Hostivař) 
MČ Praha - Kunratice (pozemky v k.ú. Kunratice) 
MČ Praha - Lochkov (pozemky v k.ú. Lochkov) 
MČ Praha - Dubeč (pozemek v k.ú. Dubeč) 
MČ Praha - Křeslice (vodohospodářský majetek)

radní  
Grabein Procházka 

 

19 5005 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 5 a k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Palata - Domov pro zrakově postižené 

radní  
Grabein Procházka 

 

20/1 5011 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 - Ďáblice (pozemek v k.ú. Ďáblice) a k návrhu změny 
zřizovací listiny příspěvkové organizace Hvězdárna a planetárium 
hlavního města Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

20/2 5010 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 
- Lysolaje (pozemek v k.ú. Lysolaje) a k oznámení záměru 
městské části Praha - Lysolaje na prodej věcí z vlastnictví hlavního 
města Prahy, svěřených do správy městské části Praha - Lysolaje, 
pozemků v k.ú. Lysolaje, předloženého 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  
Grabein Procházka 

 

21/1 4678 k návrhu směny pozemku parc.č. 1055/25, pozemku parc.č. 
1055/28, části pozemku parc.č. 1057/1 a pozemku parc.č. 2692/54 
k.ú. Stodůlky za část pozemku parc.č. 2220/1 k. ú. Stodůlky ve 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

21/2 1341A k návrhu směny pozemku parc.č. 151/2 o výměře 6332 m2, 
pozemku parc.č. 151/5 o výměře 346 m2 a pozemku parc.č. 166/2 
o výměře 1208 m2 v k. ú. Hlubočepy, ve vlastnictví CENTRAL 
GROUP Letňanské zahrady a.s. za tři části pozemku parc.č. 
2982/1 o celkové výměře 3643 m2 v k. ú. Libeň, ve vlastnictví hl. 
m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

21/3 4715 k návrhu směny části pozemku parc.č. 155/91 v k.ú. Stodůlky ve 
vlastnictví hlavního města Prahy za pozemek parc.č. 155/269 v 
k.ú. Stodůlky ve vlastnictví společnosti N.J.B. REAL a.s.

radní  
Grabein Procházka 

 

21/4 4824 k návrhu směny částí pozemku parc.č. 374/46 v k.ú. Motol za část 
pozemku parc.č. 345/22 a pozemek parc.č. 345/26 v k.ú. Kamýk

radní  
Grabein Procházka 

 

22/1 4436 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu k pozemku 
parc.č. 3084 v k.ú. Dejvice

radní  
Grabein Procházka 
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22/2 4588 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 478 a 479 v k. ú. 
Prosek do vlastnictví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 

 

22/3 4760 k návrhu na úplatné nabytí vlastnického práva k pozemku parc.č. 
2635/14 v k.ú. Hloubětín 

radní  
Grabein Procházka 

 

22/4 4763 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 2482/10, 2482/12, 
2482/14, 2490/32 v k.ú. Radotín do vlastnictví hlavního města 
Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

22/5 4752 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc.č. 4244/6 k.ú. Horní 
Počernice a na zřízení služebnosti k části pozemku parc.č. 4244/6 
k.ú. Horní Počernice 

radní  
Grabein Procházka 

 

22/6 4586 k návrhu na úplatné nabytí komunikace, přilehlých chodníků, 
dopravního značení, 4 ks uličních vpustí a zeleně v  ul. Kolátorova  
na pozemcích parc. č. 885, 886, 896, 897, 3678/1, 3768/1 
vedených v k.ú. Břevnov za celkovou smluvní cenu 1.000,- Kč vč. 
DPH a bezúplatné nabytí 2 ks stožárů veřejného osvětlení a 
kabelového vedení v ul. Kolátorova na pozemcích parc. č. 3678/1 
a 3768/1 vedených v k.ú. Břevnov z vlastnictví CENTRAL 
GROUP Kavčí Hory s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy

radní  
Grabein Procházka 

 

23/1 4663 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků s omezujícími 
podmínkami po dobu 20 let parc.č. 150/3, parc.č. 2818/4 a parc.č. 
2818/5  v k.ú. Kyje 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 

 

23/2 4774 k návrhu na bezúplatné nabytí veřejného osvětlení v k.ú. Kyje z 
vlastnictví Hampshire Nový Hrádek s.r.o. do vlastnictví hl.m. 
Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

23/3 4878 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků s omezujícími 
podmínkami po dobu 5-ti let parc.č.1246/4,1246/5,1501/2,1501/5 
v k.ú. Jinonice 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  
Grabein Procházka 

 

23/4 4810 k návrhu na bezúplatné nabytí úpravy křižovatky komunikace Na 
Radosti a Řevnická, včetně svislého a vodorovného dopravního 
značení, ostrůvků na přechodech pro chodce, úpravy SSZ 5.495 a 
pozemků p.č. 469/93 a 469/94, vše v k.ú. Třebonice z vlastnictví 
CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond a.s. do vlastnictví hl. 
m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

23/5 4908 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Stodůlky z 
vlastnictví Skanska Reality a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

24/1 4691 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2328/4 o výměře 5 
m2 v k. ú. Záběhlice 

radní  
Grabein Procházka 

 

24/2 4783 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 1771/50 a parc. č.  
1771/67, oba v k. ú. Hlubočepy

radní  
Grabein Procházka 

 

24/3 4786 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 517/2 v k.ú. Radlice 
 

radní  
Grabein Procházka 

 

24/4 4643 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc. č. 2586/2 
o výměře 7 m2 k.ú. Libeň 

radní  
Grabein Procházka 

 

24/5 4594 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 4715, k.ú. Dejvice radní  
Grabein Procházka 

 

24/6 4596 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 4781/1, k.ú. 
Dejvice 

radní  
Grabein Procházka 

 

24/7 4440 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 2379/45, parc. č. 
2379/47 a parc. č. 2379/49 o celkové výměře 87 m2 v kat. území 
Kunratice do podílového spoluvlastnictví fyzických osob

radní  
Grabein Procházka 

 

24/8 4558 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3787/2 o výměře 12 
m2 k.ú. Libeň 

radní  
Grabein Procházka 
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24/9 4632 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3691/5 o výměře 17 
m2 k.ú. Libeň 

radní  
Grabein Procházka 

 

24/10 4666 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.10/33 ze dne 5.11.2015 
k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 3662 o výměře 
49 m2 k.ú. Břevnov 

radní  
Grabein Procházka 

 

25 4764 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 4/2 ze dne 19.2.2015 
k návrhu na zřízení fondu Rozvoje sociálního bydlení na území 
hl.m. Prahy 

radní Lacko  

26 4551 k návrhu "Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 
2017 až 2021" 

radní Hadrava  

27/1 4927 k návrhu na úplatné nabytí částí pozemku parc. č. 1995 v k. ú. 
Jinonice do vlastnictví hl. m. Prahy 

radní Plamínková 
 

 

27/2 4901 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 2517, 1535/1, 1535/2, 
1537, 1848, 1849 a 2521, všechny v k. ú. Kunratice, do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

radní Plamínková  

27/3 4895 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 2339/161 v k. ú. 
Stodůlky do vlastnictví hl. m. Prahy 

radní Plamínková  

27/4 4864 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 1839/1 v k. ú.  
Jinonice do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Plamínková  

27/5 4791 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 1770/29 a 1768/6 v k. 
ú. Slivenec do vlastnictví hl.m. Prahy

radní Plamínková  

28 4876 k poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MČ Praha 12, MČ 
Praha 16 a MČ Praha 20 na provozování sběrného dvora

radní Plamínková  

29 4950 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1791 ze dne 19.7.2016 k 
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o právu stavby č. 
INO/22/02/000003/2014 v rámci stavby č. 6963 Celková přestavba 
a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově 

radní Plamínková  

29a 4953 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 
na rok 2017 

radní Wolf  

30 4964 ke schválení projektů v rámci 7. výzvy Operačního programu 
Praha – pól růstu ČR 

radní Ropková  

31/1 4802 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42

radní Ropková  

31/2 4932 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Gymnázium Christian Dopplera

radní Ropková  

31/3 4891 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola 

radní Ropková  

31/4 4884 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, 
Praha 9, Poděbradská 1/179 

radní Ropková  

31/5 4940 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 3

radní Ropková  

32 4882 k návrhu na sloučení příspěvkové organizace Vyšší odborná škola 
a Střední škola slaboproudé elektrotechniky, se sídlem 
Novovysočanská 48/280, Praha 9, s příspěvkovou organizací Vyšší 
odborná škola informačních služeb, Praha 4, Pacovská 350, s 
účinností od 1. 7. 2017, s tím, že přejímající organizací, která 
převezme veškerá práva a závazky, bude příspěvková organizace 
Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky, 
se sídlem Novovysočanská 48/280, Praha 9 

radní Ropková  

33 4902 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
hlavního města Prahy Domov pro seniory Zahradní Město 

radní Hodek  

34 5022 k petici „Stop nedůvodnému zdražování pitné vody v Praze“ JUDr. Jaroslava 
Janderová 
předsedkyně Výboru  
kontrolního ZHMP 

 

34a 5014 ke stavu přípravy stavby č. 511 Pražského okruhu náměstek primátorky 
Dolínek 
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35 5033 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP primátorka  

hl.m. Prahy 
 

 

 

K     I N F O R M A C I 

1 5021 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích v 
Praze 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

2  informace přeřazena do projednání jako bod č. 34a   

3 5019 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT a k návrhu na 
úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2016 u domů 
dětí a mládeže zřizovaných hlavním městem Prahou

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

4 5020 k návrhu Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se 
zdravotním postižením v hl.m. Praze na období 2016 - 2020 

radní Hodek  

5 4945 k dalšímu postupu financování projektů v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR 

radní Ropková  

6 5017 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT a k návrhu na 
úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2016 u škol a 
školských zařízení kraje Hlavní město Praha

radní Ropková  

7 4941 Zpráva o činnosti Výboru finančního ZHMP za rok 2016 JUDr. Ing. Miloslav 
Ludvík 
předseda Výboru 
finančního ZHMP 

 

8 4956 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP v 
období 09/2015 - 09/2016 

Ing. Miloš Růžička 
předseda Výboru pro 
zdravotnictví a bydlení 
ZHMP 

 

9 4963 Zpráva o činnosti Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP 
za II. pololetí 2016 

Jan Slezák 
předseda Výboru pro 
územní rozvoj a 
územní plán ZHMP 

 

10 4957 Informace o činnosti Výboru pro správu majetku a majetkové 
podíly ZHMP 

Ing. Karel Březina 
předseda Výboru pro 
správu majetku a  
majetkové podíly 
ZHMP 

 

11 5041 ke zpracování návrhu Územního plánu hl. m. Prahy - 
Metropolitního plánu 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

 


