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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. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se konalo dne 13. 12. 2018 od 10,00 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 6931 k návrhu na schválení dodatku k obecné smlouvě o poskytnutí 
účelové dotace na provedení revitalizace okolí budovy Národního 
muzea ve vazbě na prováděnou rekonstrukci 

primátor  
hl.m. Prahy 

2 6933 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy - v působnosti 
odboru UZR MHMP 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

3 6834 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská 
infrastruktura na rok 2018 

náměstek primátora 
Hlubuček 

4 6871 k návrhu na snížení kapitálových výdajů OTV MHMP roku 2018 v 
kap. 02 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 9, MČ 
Praha 19 a MČ Praha - Dolní Počernice 

náměstek primátora 
Hlubuček 

5 6881 k návrhu na změnu účelu části finančních prostředků ponechaných 
MČ Praha 4 k čerpání v roce 2018 

náměstek primátora 
Hlubuček 

6 6870 k návrhu na přidělení dotace v rámci Programu Čistá energie Praha 
2018 

náměstek primátora 
Hlubuček 

7 6836 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/3 na 
pozemku parc. č. 1386 v k. ú. Hloubětín do vlastnictví hlavního 
města Prahy 

náměstek primátora 
Hlubuček 

8 6816 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 16/88 ze dne 28. 4. 
2016  k návrhu na úplatné nabytí částí pozemků parc. č. 222/32 a 
parc. č. 1792/6 k.ú. Slivenec do vlastnictví hlavního města Prahy 

náměstek primátora 
Hlubuček 

9 6948 k návrhu na pověření k jednání za Zastupitelstvo hlavního města 
Prahy v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a jejích 
orgánech o návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů -  tisk předložen během jednání ZHMP 

radní Kordová 
Marvanová 

9/1 6921 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů (Libušská) 
MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava 

náměstek primátora  
Scheinherr 

10 6865 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů (Tunelový 
komplex Blanka) a běžných výdajů MHMP RFD-SK v kapitole 03 
Doprava 

náměstek primátora  
Scheinherr 

11/1 6905 k záměru odboru strategických investic MHMP na realizaci 
veřejné zakázky "Stavba č. 42821 Dvorecký most; projektová a 
inženýrská činnost" 

náměstek primátora  
Scheinherr 

11/2 6887 k záměru veřejné zakázky "Stavba č. 44115 Obnova Trojské 
lávky; stavební práce" 

náměstek primátora  
Scheinherr 

 
 



2 
 

12 6435 k návrhu revokace usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/41 ze dne 
17.9.2009 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1619/2,k.ú. 
Troja o výměře 1143 m2, pozemku parc.č. 1619/3, k.ú. Troja o 
výměře 109 m2 a pozemku parc.č. 1619/4, k.ú. Troja o výměře 25 
m2 do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č. 0012 
Protipovodňová opatření na ochranu HMP, etapa 0007 Troja, část 
14 Městský okruh 

náměstek primátora  
Scheinherr 

13 6813 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 498 v k.ú. Radlice, 
obec Praha do vlastnictví hl.m. Prahy 

náměstek primátora  
Scheinherr 

14 6891 k návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2019, finančních 
vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2019, 
rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na 
rok 2019 městským částem hl. m. Prahy a střednědobého výhledu 
vlastního hl. m. Prahy do roku 2024 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

15 6911 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 23/13 ze dne 26. 1. 
2017 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 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

16 6703 k oznámení záměru městské části Praha 13 na využití pozemků o 
celkové výměře 19 531 m2 v k.ú. Stodůlky pro výstavbu 
multifunkčního centra, předloženého v souladu se zvláštními 
podmínkami pro správu a nakládání MČ Praha 13 s vymezeným 
svěřeným majetkem hl.m. Prahy, uvedeným v příloze č. 10 obecně 
závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy,  kterou se vydává 
Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů 
 
- staženo 6.9.18 

radní Chabr 

17 6906 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, v části 
týkající se svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy 
městským částem Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 10, Praha 13, 
Praha 14, Praha 20, Praha - Kunratice a v části týkající se odejmutí 
správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy 
městským čátem Praha 4, Praha - Dolní Počernice, Praha - 
Nedvězí a Praha 17 
 
Svěření: 
MČ Praha 5 (pozemky v k.ú. Hlubočepy) 
MČ Praha 6 (pozemky v k.ú. Břevnov, Bubeneč a Ruzyně) 
MČ Praha 6 (nemovitosti v k.ú. Bubeneč) 
MČ Praha 6 (pozemky v k.ú. Hradčany) 
MČ Praha 7 (pozemky v k.ú. Holešovice) 
MČ Praha 10 (pozemky v k.ú. Vršovice) 
MČ Praha 10 (pozemky v k.ú. Strašnice) 
MČ Praha 13 (pozemky v k.ú. Stodůlky) 
MČ Praha 14 (nemovitosti v k.ú. Hloubětín a k.ú. Kyje) 
MČ Praha 20 (pozemky v k.ú. Horní Počernice) 
MČ Praha – Kunratice (pozemek v k.ú. Kunratice) 
 
Odejmutí: 
MČ Praha 4 (pozemek v k.ú. Krč) 
MČ Praha 17 (pozemek v k.ú. Řepy) 
MČ Praha – Dolní Počernice (pozemky v k.ú. Dolní Počernice) 
MČ Praha – Nedvězí (pozemky v k.ú. Nedvězí u Říčan) 
 

radní Chabr 

18 6846 k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o 
aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl.m. 
Prahy pro rok 2019 

radní Chabr 
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19/1 6600 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 4534/3 k.ú. Horní 

Počernice 
radní Chabr 

19/2 6669 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 3042 v k. ú. Krč, obec 
Praha, do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Chabr 

19/3 6737 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. St.222 a částí 
pozemku parc. č.36/15, dle GP oddělených a nově označených, 
jako pozemky parc. č. 36/25 a parc. č. 36/26, vše v k.ú. Podolanka, 
okres  Praha - východ ze SJM manželů do vlastnictví hlavního 
města Prahy 

radní Chabr 

19/4 6748 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům 
v k.ú. Modřany 

radní Chabr 

19/5 6714 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 4/10, 5/2, 5/3 k.ú. 
Královice do vlastnictví hl.m.Prahy 

radní Chabr 

20 6606 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku včetně komunikace v k.ú. 
Dolní Počernice z vlastnictví společnosti Sekyra Group, a.s. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Chabr 

21/1 6696 k návrhu na úplatný převod částí pozemku parc. č. 4898 v k.ú. 
Smíchov 

radní Chabr 

21/2 6914 k návrhu na schválení úplatného převodu části pozemku parc. č. 10 
o výměře 6 m2, k.ú. Bubeneč 

radní Chabr 

22 6762 k návrhu prodeje pozemku parc.č. 4635/812 v k.ú. Modřany radní Chabr 
23/1 6680 k návrhu na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k pozemkům 

parc.č. 4690/5, 4680/9, 4686/1, 4680/1, 4685/1 a 4681/7, vše  k.ú. 
Smíchov 

radní Chabr 

23/2 6658 k návrhu na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k pozemkům 
parc.č.4750, 4753, 4754, 4756/1, 4756/2 vše  k.ú. Smíchov a k 
návrhu na zřízení služebnosti k pozemkům parc.č. 4750 a 4753 
k.ú. Smíchov 

radní Chabr 

23/3 6736 k návrhu na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k pozemku 
parc.č. 571/2 k.ú. Šeberov 

radní Chabr 

24 6903 k návrhu na zajištění a financování lékařské pohotovostní služby 
hlavním městem Prahou v roce 2019 

radní Johnová 

25/1 6858 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové 
účelové individuální neinvestiční dotace poskytovatelům 
zdravotních služeb, kteří poskytují lékařskou pohotovostní službu 
z kap. 0505 v roce 2018 

radní Johnová 

25/2 6859 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové 
účelové individuální investiční dotace poskytovatelům zdravotních 
služeb, kteří poskytují lékařskou pohotovostní službu z kap. 0505 
v roce 2018 

radní Johnová 

26 6910 k návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území 
HMP pro období 2019 -2021 a Pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu 

radní Johnová 

27/1 6777 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
hlavního města Prahy Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Sulická 

radní Johnová 

27/2 6778 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
hlavního města Prahy Centrum sociálních služeb Praha 

radní Johnová 

27/3 6808 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice 

radní Johnová 

27/4 6828 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn 

radní Johnová 

28/1 6827 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městským částem 
na rozvoj sportovní infrastruktury na vrub kapitoly 0464 

radní Šimral 

28/2 6896 k podání žádosti o poskytnutí dotace MŠMT v rámci výzvy V4 
Sport, investice 2019/2020 

radní Šimral 
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29 6835 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace Českému 

atletickému svazu, z.s., na vypracování projektové dokumentace 
ke stavbě atletické haly v Praze 

radní Šimral 

30/1 6885 k návrhu na uzavření dodatků k Veřejnoprávním smlouvám o 
poskytnutí účelové dotace s příjemci dotace Tělovýchovná jednota 
Slovan Bohnice - Praha 8 z.s., Spartak Hrdlořezy, z.s. a Sportovní 
klub Dolní Měcholupy,o.s. 

radní Šimral 

30/2 6909 k návrhu na schválení výpovědi Veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí účelové dotace - víceletého grantu č. 
DOT/64/01/005494/2017 ze dne 6.3.2017 uzavřené se spolkem 
Fotbalová asociace České republiky 

radní Šimral 

31 6838 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kapitole 
0464 a poskytnutí jednorázové investiční dotace městské části 
Praha 13 

radní Šimral 

32 6862 k návrhu na změnu charakteru účelové investiční dotace 
poskytnuté MČ Praha 3 na modernizaci vybavení dětského 
dopravního hřiště 

radní Šimral 

33 6907 k návrhu na změnu účelu části finančních prostředků ponechaných 
MČ Praha 4 k čerpání v roce 2018 

radní Šimral 

34 6848 k záměru na spolufinancování investičních projektů v oblasti 
sportu podpořených Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy 

radní Šimral 

35 6868 k aktualizaci Regionální inovační strategie hlavního města Prahy radní Šimral 
36/1 6829 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Klánovice, Smržovská 
77 

radní Šimral 

36/2 6837 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Odborné učiliště Vyšehrad 

radní Šimral 

37 6850 úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 v 
kapitole 0811 

radní Zábranský 

38/1 6821 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC 
MHMP a poskytnutí individuální účelové dotace v oblasti kultury 
v roce 2018 

radní Třeštíková 

38/2 6864 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/129 ze dne 
17.5.2018 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům 
památkově významných objektů v roce 2018 a k návrhu na úpravu 
rozpočtu kap. 06 

radní Třeštíková 

38/3 6561 k petici "Interpelace občanů pro obnovu Mariánského sloupu" 
 
 

radní Třeštíková 

39 6542 k "Petici za vykonání rozhodnutí přijatého Zastupitelstvem 
hlavního města Prahy dne 14. 9. 2017 neobnovit Mariánský sloup 
na Staroměstském náměstí v Praze" 
 
- odloženo 14.6.18 
- tisk zařazen jako pevný bod v 17:00 hod 

JUDr. Jaroslava 
Janderová 
předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 

40 6540 k "Petici proti parkovišti namísto lesa v Praze - Klánovicích" 
 
- odloženo 14.6.18 
- po projednání předchozí petice 

JUDr. Jaroslava 
Janderová 
předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 

41 6924 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP předsedové výborů 
ZHMP 
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K     I N F O R M A C I 

 

1 6925 k informativní zprávě o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
Zastupitelstva hl.m. Prahy 

primátor  
hl.m. Prahy 

2 6935 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích v 
Praze 

náměstek primátora  
Scheinherr 

3 6893 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. - 3. čtvrtletí 
2018 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

4 6919 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT a k návrhu na 
úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2018 u škol a 
školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou a u škol a 
školských zařízení, zřizovaných městskými částmi hlavního města 
Prahy 

radní Šimral 
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