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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 

 
32. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se konalo dne 14.12. 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 hlavního města Prahy Viktora 
Mahrika 

  

1 5882 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 5/2011 Sb. hl.m. Prahy, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů 
 
+USB Flash disk 

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-2993 
5.12. 

2/1 5875 k návrhu na stanovení pravidel pro odměňování členů 
Zastupitelstva hlavního města Prahy a dalších nároků 
vyplývajících ze zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
ve znění pozdějších předpisů 

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-3041 
5.12. 

2/2 5924 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rezervy Smart 
Cities na rok 2017 na splufinancování projektů Smart Cities, 
realizovaných městskými částmi hl. m. Prahy

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-3108 
12.12. 

3 5724 ke schválení projektu ve výzvě č. 15 Operačního programu Praha - 
pól růstu ČR 

radní Ropková U-3029 
5.12. 

4 5854 ke schválení projektů v rámci 31. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 

radní Ropková U-3033 
5.12. 

5 5867 ke schválení projektů v rámci 20. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 

radní Ropková U-3030 
5.12. 

6 5871 ke schválení projektů v rámci 26. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 

radní Ropková U-3032 
5.12. 

7 5876 ke schválení projektu v rámci 22. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 

radní Ropková U-3031 
5.12. 

8/1 5830 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší 
odborná škola sociálně právní, se sídlem Jasmínová 3166/37A, 106 
00 Praha 10 

radní Ropková U-2983 
28.11. 

8/2 5842 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

radní Ropková U-3082 
5.12. 

8/3 5848 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19

radní Ropková U-2984 
28.11. 

8/4 5856 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 
10, Moskevská 29 

radní Ropková U-3091 
5.12. 

9 5962 k mimořádné události – zborcení lávky pro pěší v Praze Troji 
 
 

náměstek primátorky 
Dolínek 
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10 5883 k návrhu na uzavření dodatku k Veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí účelové dotace s příjemcem dotace LTC 2005 s.r.o.

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-3006 
5.12. 

11 5890 k návrhu dodatku č. 1 k Dohodě o integraci vlaků provozovaných 
v závazku veřejné služby na území hl. m. Prahy a Středočeského 
kraje a o obecném postupu zapojení vlaků dálkové a regionální 
dopravy do Pražské integrované dopravy v budoucnu do 
společného integrovaného systému Prahy a Středočeského kraje

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2999 
5.12. 

12 5793 k návrhu na uzavření dodatků k Veřejnoprávním smlouvám o 
poskytnutí účelové dotace 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-3005 
5.12. 

13 5906 k návrhu na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o veřejných 
službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti 
kraje veřejnou drážní osobní dopravou

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-3000 
5.12. 

14 5851 k návrhu na schválení výpovědi Veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí účelové dotace – víceletého grantu č. 
DOT/64/01/004649/2016 ze dne 25. 4. 2016

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-3004 
5.12. 

15/1 5774 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1604 v k.ú. Troja do 
vlastnictví hlavního města Prahy pro realizaci záměru 
"Revitalizace veřejného prostoru Troja - Vodácká"

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-3002 
5.12. 

15/2 5872 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Troja do vlastnictví 
hlavního města Prahy pro realizaci záměru "Revitalizace veřejného 
prostoru Troja - Vodácká" 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-3003 
5.12. 

16/1 5814 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl.m. 
Prahy Dům dětí a mládeže Jižní Město v působnosti odboru SVC 
MHMP 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-3050 
5.12. 

16/2 5899 k návrhu na poskytnutí mimořádné finanční podpory TJ Sokol 
Královice, z.s. 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-3141 
12.12. 

17 5895 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - 
Nebušice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-3051 
5.12. 

18 5904 k návrhu na rozšíření účelu investiční dotace poskytnuté městské 
části Praha 5 z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-3052 
5.12. 

19 5920 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2017 a 
poskytnutí účelových dotací městským částem z rozpočtu hl. m. 
Prahy na rok 2017 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-3008 
5.12. 

20 5445 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 1 
 
+USB Flash disk 
 
BOD VYPUŠTĚN 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1849 
15.8. 

21/1 5448 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 4 
 
+USB Flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-3011 
5.12. 

21/2 5900 k návrhu zřizovací listiny příspěvkové organizace Institutu 
plánování a rozvoje hlavního města Prahy - v působnosti odboru 
UZR MHMP 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-3121 
12.12. 

22 5894 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 U-3036 
5.12. 

23/1 5866 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové 
účelové individuální neinvestiční a investiční dotace z kap. 0504 v 
roce 2017

radní Hodek U-3034 
5.12. 

23/2 5917 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové 
účelové individuální neinvestiční dotace z kap. 0504 v roce 2017

radní Hodek U-3037 
5.12. 
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24 5844 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové 
účelové individuální neinvestiční dotace z kap. 0546 v roce 2017

radní Hodek U-3095 
5.12. 

25 5791 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 - II v roce 2017

radní Hodek U-3035 
5.12. 

26 5845 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z kap. 0504 - 
Zdravotnictví a sociální oblast formou účelové investiční dotace 
MČ Praha - Běchovice a úpravu rozpočtu v kap. 05 v roce 2017

radní Hodek U-3093 
5.12. 

27 5836 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
hlavního města Prahy Domov pro seniory Malešice

radní Hodek U-3098 
5.12. 

28 5952 k nabytí akciového podílu ve společnosti TCP - Vinohrady, a.s. od 
společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s.

radní  
Grabein Procházka 

U-3043 
5.12. 

29 5959 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy na rok 2017 městským částem hl. m. Prahy 
na výkup pozemků 

radní  
Grabein Procházka 

U-3045 
5.12. 

30 5918 k oznámení záměru městské části Praha 6 na prodej věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených do správy městské 
části Praha 6, pozemků v k.ú. Bubeneč, předložených 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 

U-3018 
5.12. 

31/1 5919 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 
4 a odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města 
Prahy městské části Praha 6 
 
MČ Praha 4 (pozemky v k.ú. Nusle, Podolí) 
MČ Praha 6 (pozemky v k.ú. Břevnov a Dejvice)

radní  
Grabein Procházka 

U-2952 
28.11. 
U-3059 
5.12. 

31/2 5849 k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o 
aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl.m. 
Prahy pro rok 2018 

radní  
Grabein Procházka 

U-3122 
12.12. 

32/1 4788 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 676/4 k.ú. Modřany do 
vlastnictví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 

U-2933 
28.11. 

32/2 5308 k návrhu na úplatné nabytí vlastnického práva k pozemku parc.č. 
2845/33 a ke stavbě č.p. 3137 v k.ú. Záběhlice

radní  
Grabein Procházka 

U-3012 
5.12. 

32/3 5807 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům 
v k.ú. Střížkov 

radní  
Grabein Procházka 

U-3013 
5.12. 

32/4 5853 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 437/16 v k.ú. Radlice radní  
Grabein Procházka 

U-3062 
5.12. 

32/5 5861 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 4307/55 a parc. č. 
4317/4 v k.ú. Strašnice do vlastnictví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 

U-3063 
5.12. 

32/6 5862 k návrhu na úplatné nabytí vlastnického práva k pozemku parc.č. 
1378/22 v k.ú. Řepy 

radní  
Grabein Procházka 

U-3064 
5.12. 

32/7 5865 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 
5/12 k pozemkům v k.ú. Kobylisy

radní  
Grabein Procházka 

U-3015 
5.12 

32/8 5908 návrh na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Jinonice lokalita Na 
Vidouli - Stolová hora  do vlastnictví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 

U-3016 
5.12. 

32/9 5954 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.,č. 1608/32 k.ú. Ďáblice radní  
Grabein Procházka 

U-3127 
12.12. 

 
 
 
 
 



 

4 
 

33 5827 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.6/29 ze dne 14.4.2015 k 
návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 2536/2 a parc č. 
2536/4 v k.ú. Hloubětín, parc.č. 1066/1 v k.ú. Čimice, parc.č. 
1518/9 v k.ú. Radotín, parc.č. 2891/1 a parc.č. 2899/1 v k.ú. 
Ruzyně, parc.č. 2242/10 v k.ú. Vršovice a parc.č. 3737/1 v k.ú. 
Újezd na 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 

U-3061 
5.12. 

34/1 5015 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 3956/2 a částí 
pozemku parc.č. 3958/1 v k. ú. Modřany

radní  
Grabein Procházka 

U-2934 
28.11. 

34/2 5817 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 523/506 a části 
pozemku parc.č. 523/117 v k.ú. Horní Měcholupy

radní  
Grabein Procházka 

U-2955 
28.11. 

34/3 5953 úplatný převod pozemků parc.č. 873/238, části parc.č. 873/265 a 
části parc.č. 873/1 v k. ú. Kamýk

radní  
Grabein Procházka 

U-3017 
5.12. 

34/4 5847 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 1560/1, části 
pozemku parc.č. 1560/76 a části pozemku parc.č. 1560/183, k.ú. 
Košíře 
 
NESCHVÁLEN 

radní  
Grabein Procházka 

U-3126 
12.12. 

34/5 5488 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 2209/2, k.ú. 
Ruzyně 

radní  
Grabein Procházka 

U-3160 
12.12. 

35 5751 k návrhu na revokaci usnesení ZHMP č. 15/10 ze dne 31.3.2016 
 
(není předkladem Rady HMP)

radní  
Grabein Procházka 

 

36 5685 k návrhu na zajištění a financování lékařské pohotovostní služby 
hlavním městem Prahou v roce 2018

radní Lacko U-3019 
5.12. 

37 5879 k návrhu na udělení dotací v rámci dotačním programu "Ke 
stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve 
směnném provozu" 

radní Lacko U-3020 
5.12. 

38/1 5743 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové 
účelové individuální investiční dotace z kap. 0504 v roce 2017

radní Lacko U-3021 
5.12. 

38/2 5831 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové 
účelové individuální neinvestiční dotace z kap. 0504 v roce 2017

radní Lacko U-3022 
5.12. 

38/3 5892 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové 
účelové individuální neinvestiční dotace z kap. 0504 v roce 2017

radní Lacko U-3023 
5.12. 

38/4 5886 úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 v 
kapitole 0811 

radní Lacko U-3163 
12.12. 

39 5672 k návrhu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. m. Prahy 
Městská nemocnice následné péče

radní Lacko U-3068 
5.12. 

40 5888 k návrhu Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
dotace č. DOT/6603001653/2017 mezi hlavním městem Prahou a 
Českou republikou - Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy 
a Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace č. DOT/66/03/001670/2017 mezi hlavním 
městem Prahou a Českou republikou - Hasičským záchranným 
sborem hl. m. Prahy 

radní Hadrava U-3076 
5.12. 

41 5820 k návrhu na poskytnutí účelově investiční dotace Městské části 
Praha - Lipence z rozpočtu kap. 07 BEZPEČNOST

radní Hadrava U-3024 
5.12. 

42/1 5901 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů odboru OCP 
MHMP v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2017 a 
poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 14

radní Plamínková U-3026 
5.12. 

42/2 5819 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1791/8 v k. ú. 
Hlubočepy do vlastnictví hl. m. Prahy

radní Plamínková U-3170 
12.12. 

43 5916 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 5961 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích v 
Praze 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

2 5896 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. - 3. čtvrtletí 
2017 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-3007 
5.12. 

3 5914 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 U-2972 
U-2973 
U-2974 
U-2975 
28.11. 
U-3084 
U-3085 
U-3086 
U-3088 
5.12. 

4 5964 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP za rok 
2017 

Ing. Patrik Nacher 
předseda Výboru pro 
výchovu a vzdělávání 
ZHMP 

 

5 5905 Informace o činnosti Výboru pro dopravu ZHMP PhDr. Matěj  
Stropnický 
předseda Výboru pro 
dopravu ZHMP 

 

 


