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U P R A V E N Ý 
N Á V R H    P R O G R A M U   J E D N Á N Í 

 
8. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 20.6. 2019 od 9,00 hod. 
(v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 21.6. 2019) 

 
  ____________________________________________________________________________ 
 

  Složení slibu člena ZHMP Stanislava Nekolného, MBA 
 

  

  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 
 

  

* Z-7472 k petici proti nadměrné zástavbě na Praze 15 na ploše mezi ulicemi 
Ovesná a Hornoměcholupská 
 
*Tisk bude projednán v jednom programovém bloku od 
17.00 

JUDr. Jaroslava 
Janderová 
předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 
 

 

* Z-7473 k petici proti výstavbě bytových objektů a zachování stávající 
zeleně v lokalitě Třebešín 
 
*Tisk bude projednán v jednom programovém bloku od 
17.00 

JUDr. Jaroslava 
Janderová 
předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 
 

 

* Z-7503 k Petici za dokončení celé III. etapy privatizace bytů ve vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 
*Tisk bude projednán v jednom programovém bloku od 
17.00 

JUDr. Jaroslava 
Janderová 
předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 
 

 

* Z-7425 k návrhu na vykonání usnesení ZHMP - privatizace bytového 
fondu 
 
*Tisk bude projednán v jednom programovém bloku od 
17.00 

JUDr. Jaroslava 
Janderová 
předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 
 

 

* Z-7428 k návrhu opatření proti nečinnosti - nerespektování pravidel pro 
privatizaci bytových domů 
 
*Tisk bude projednán v jednom programovém bloku od 
17.00 

JUDr. Jaroslava 
Janderová 
předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 
 

 

1 Z-7324 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 

primátor  
hl.m. Prahy 

U-1022 
27.5.19 
 

2/1 Z-7407 ke schválení projektů v rámci 30. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

R-33420 
10.6.19 

2/2 Z-7388 ke schválení projektů v rámci 38. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

R-33351 
10.6.19 
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2/3 Z-7459 ke schválení projektu v rámci 39. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

R-33386 
10.6.19 

2/4 Z-7404 ke schválení projektů v rámci 42. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

R-33416 
10.6.19 

2/5 Z-7405 ke schválení projektů v rámci 49. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

R-33417 
10.6.19 

3 Z-7435 ke změnám ÚP přerušených Zastupitelstvem hl.m. Prahy v období 
2004 až 2010 - 1. skupina 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 
 

R-33500 
10.6.19 

4/1 Z-7157 k návrhu zadání změny ÚP - Z 3125  (fáze "zadání", samostatně 
projednávána) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-32674 
10.6.19 

4/2 Z-7491 k návrhu zadání změny ÚP - Z 3110 (fáze „zadání“, vlna 10) I. náměstek primátora  
Hlaváček 
 

U- 4/6 
ZHMP 
28.2.19 

5 Z-7209 k návrhu zadání změny/úpravy ÚP - U 1302 (fáze „zadání“, vlna 
01) 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

U-1074 
3.6.19 
 

6 Z-7237 k zamítnutí návrhu změny/úpravy ÚP - U 1215 (fáze „návrh“, vlna 
01) 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

U-1073 
3.6.19 
 

7 Z-7235 k návrhům na pořízení změn/úprav ÚP - 4. skupina (fáze „podnět“, 
vlna 07) 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

U-1072 
3.6.19 
 

8/1 Z-7215 k návrhům na pořízení změn ÚP - 4. skupina (fáze "podnět", vlna 
18) 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

U-1003 
27.5.19 
 

8/2 Z-7216 k návrhům na pořízení změn ÚP - 5. skupina (fáze "podnět", vlna 
18) 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

U-1004 
27.5.19 
 

8/3 Z-7217 k návrhům na pořízení změn ÚP - 6. skupina (fáze "podnět", vlna 
18) 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

U-1005 
27.5.19 
 

9/1 Z-7226 k návrhu na uvolnění rezervy pro městské části hl. m. Prahy a 
jednotky Sborů dobrovolných hasičů městským částem hl. m. 
Prahy v roce 2019 z kap. 07 – BEZPEČNOST 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

U-1008 
27.5.19 
 

9/2 Z-7501 k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl.m. Prahy v kap. 07 - bezpečnost 
a k poskytnutí účelových dotací MČ hl. m.Prahy na činnost 
jednotek sborů dobrovolných hasičů pro rok 2019 a rekonstrukci 
služeben policie 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-33651 
17.6.19 

9/3 Z-7371 k návrhu na poskytnutí finančního daru České republice - 
Krajskému ředitelství policie hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy 
kap. 07 – BEZPEČNOST 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-33324 
17.6.19 

10 Z-7458 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace Městské části 
Praha - Dubeč z rozpočtu kap. 07 BEZPEČNOST 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-31046 
10.6.19 

11/1 Z-7286 k návrhu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským 
částem na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů pro rok 
2019 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

U-1009 
27.5.19 
 

11/2 Z-7445 k návrhu na přidělení účelové neinvestiční dotace pro Toulcův 
dvůr, z.s. pro rok 2020 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-32897 
17.6.19 
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12 Z-7342 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská 
infrastruktura na rok 2019 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

U-1027 
27.5.19 
 

13/1 Z-7457 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2019 v 
kapitole 0221 - INV MHMP a poskytnutí účelové investiční dotace 
MČ Praha – Suchdol 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-33533 
10.6.19 

13/2 Z-7337 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP na 
rok 2019 v kap. 01, 02 a 07 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-33222 
10.6.19 

13/3 Z-7505 k úpravě rozpočtu v kapitole 01, 02, 07, 08 a 10 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-33617 
17.6.19 

14/1 Z-7205 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2287 v k. ú. Hostivař 
do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

U-1097 
3.6.19 
 

14/2 Z-7455 k  návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1215/7 v k. ú. 
Nebušice do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-33010 
17.6.19 

14/3 Z-7417 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 1693/2, 1693/8 a 
1848 v k. ú. Hostivař do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-33357 
17.6.19 

15/1 Z-7054 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky 
na stavební práce "Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 
0004 část 05 - splašková kanalizace Jih, část 06 - dešťová 
kanalizace Jih" 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-32845 
10.6.19 

15/2 Z-7336 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky 
"Stavba č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, 
etapa 0005 Nátokový labyrint - pravý břeh"; stavební práce 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-33217 
10.6.19 

15/3 Z-7268 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky 
"Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 01 - 
gravitační stoka z Cholupic do A2; stavební práce" 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-33011 
10.6.19 

15/4 Z-7312 k záměru veřejné zakázky „Stavba č. 0113 TV Lipence, etapa 0011 
Intenzifikace ČOV; stavební práce“ 

náměstek primátora 
Hlubuček 
 

R-33070 
10.6.19 

15/5 Z-7418 k záměru veřejné zakázky „Stavba č. 44151 TV Rekonstrukce 
stoky D; stavební práce“ 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 
 

R-33434 
17.6.19 

15/6 Z-7500 ke schválení záměru na realizaci veřejné zakázky "Zajištění 
celoplošného nádobového sběru bioodpadu rostlinného původu na 
území hl. m. Prahy pro období 1. 1. 2020 - 31. 7. 2026" 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 
 

R-33402 
17.6.19 

16/1 Z-7311 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 28/93 ze dne 15. 6. 
2017 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 16/98 ze dne 28. 
4. 2016 k odůvodnění veřejné zakázky stavba č. 0138 „TV 
Kunratice, etapa 0009 K Zeleným domkům“ 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-33180 
10.6.19 

16/2 Z-7482 k vyhlášení klimatického závazku Hl. m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 
 

R-33296 
17.6.19 

17 Z-7414 k žádosti Pardubického kraje o udělení souhlasu s vedením vlaků v 
závazku veřejné služby na území hlavního města Prahy 

náměstek primátora  
Scheinherr 

U-1101 
3.6.19 
 

18/1 Z-7238 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace na výstavbu 4. 
nástupiště v železniční stanici Praha-Vršovice 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-33008 
10.6.19 
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18/2 Z-7419 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
dotace MČ Praha 14 a k úpravě vlastního rozpočtu hl.m. Prahy 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-33401 
10.6.19 

18/3 Z-7478 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů 
MHMP ODO- sk v kapitole 03 Doprava 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-33591 
17.6.19 

18/4 Z-7386 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP na 
rok 2019 v kap. 03 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-33359 
17.6.19 

18/5 Z-7486 k návrhu na uzavření smlouvy č. 110/2019 o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na 
rok 2019 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-33606 
17.6.19 

18/6 Z-7448 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky 
"Stavba č. 44544 Terminál Smíchovské nádraží, projektová a 
inženýrská činnost" 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-33520 
17.6.19 

19 Z-7255 k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci se společností 
Hornbach Baumarkt CS spol. s r.o. při přípravě a realizaci stavby 
č. 42932 P+R Černý Most III. 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-31972 
10.6.19 

20 Z-7261 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1538/211 v k.ú. 
Řeporyje do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-33041 
10.6.19 

21 Z-7199 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování 
výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 2018 - 
závěrečný účet 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

U-1082 
U-1083 
3.6.19 
 

22 Z-7376 k Účetní závěrce hl. m. Prahy za rok 2018 náměstek primátora 
Vyhnánek 

U-1084 
3.6.19 
 

23 Z-7374 k návrhu rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2019 a 
střednědobého výhledu rozpočtu hlavního města Prahy do roku 
2024 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

U-1086 
3.6.19 
 

24 Z-7293 k návrhu na účelové určení finančních prostředků hlavního města 
Prahy, obdržených jako příjem z hazardních her 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-33155 
10.6.19 

25/1 Z-7421 k návrhu na rozpočtová opatření související s daní z příjmů 
právnických osob za zdaňovací období roku 2018 a k vratkám 
podílů na daňové povinnosti městským částem hl.m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-33447 
10.6.19 

25/2 Z-7411 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy v souvislosti s 
dodatečným přiznáním k dani z příjmů právnických osob hl.m. 
Prahy za rok 2015 a k vratkám podílů na dodatečné daňové 
povinnosti hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-33400 
10.6.19 

26 Z-7373 k žádosti MČ Praha - Šeberov o změnu účelu finančních 
prostředků obdržených v roce 2019 jako podíl MČ na odvodu z 
loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích 
a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., a daně 
z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z 
hazardních her 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-33327 
10.6.19 
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27 Z-7477 k návrhu na poskytnutí účelových dotací městským částem hl. m. 
Prahy  obdržených výnos z  daně z hazardních her podle zákona č. 
187/2016 Sb., o dani z hazardních her, a jako odvod z loterií dle 
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve 
znění zákona č. 458/2011 Sb., v období od 1.1.2019 do 31.5.2019 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-33583 
10.6.19 

28/1 Z-7243 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 
INO/16/06/000358/2018 o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
poskytnuté MČ Praha - Dolní Měcholupy na financování akce 
Výstavba komunitního centra z rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2018 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

U-1103 
3.6.19 
 

28/2 Z-7492 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 14 z 
rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 a k úpravě rozpočtu 
vlastního hl. m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-33626 
17.6.19 

28/3 Z-7498 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - 
Dolní Měcholupy z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 a k 
úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-33646 
17.6.19 

29/1 Z-7364 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části 
Praha 14 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-33315 
10.6.19 

29/2 Z-7422 k návrhu na poskytnutí účelové dotace městské části Praha - 
Řeporyje na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-33431 
10.6.19 

29/3 Z-7395 k návrhu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v 
roce 2019 na akci "Stavba opěrné zdi v ul. Na Vrchu - odstranění 
havarie" pro MČ Praha – Řeporyje 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-33382 
10.6.19 

29/4 Z-7433 k návrhu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v 
roce 2019 na akci "Stavba opěrné zdi nad ul. Rokytná - odstranění 
havarie" pro MČ Praha – Nedvězí 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-33493 
17.6.19 

30 Z-7415 k Inventarizační zprávě o inventarizaci majetku a závazků hl.m. 
Prahy za rok 2018 
 

radní Chabr R-33335 
10.6.19 

31/1 Z-7476 k záměru odboru HOM MHMP na realizaci veřejné zakázky 
„Dodávka a instalace nových svítidel veřejného osvětlení“ 
 

radní Chabr R-33061 
10.6.19 

31/2 Z-7439 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy na rok 2019 Městské části Praha - Šeberov 
na výkup pozemků 
 

radní Chabr R-33501 
17.6.19 

32 Z-7002 k návrhu na uzavření smíru - pozemky k.ú. Motol radní Chabr U-1053 
27.5.19 
 

33 Z-7360 k návrhu prodeje částí pozemku parc.č. 2020/1 v k.ú. Košíře 
 

radní Chabr R-33196 
10.6.19 

34/1 Z-6990 k návrhu směny v k.ú. Hostivař mezi fyzickými osobami a hl. m. 
Prahou 
 

radní Chabr U-1041 
27.5.19 
 

34/2 Z-7265 ke směně pozemků v k.ú. Zličín, Háje, Hostivař a Modřany mezi 
hlavním městem Prahou a fyzickou osobou 
 

radní Chabr R-33079 
10.6.19 
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34/3 Z-7359 k návrhu směny pozemků parc. č. 5030/9, parc.č. 5030/10 a parc.č. 
5030/13 v k.ú. Smíchov ve vlastnictví Makkarata Group, s.r.o. za 
pozemek parc. č. 5030/4 a část pozemku parc.č. 5030/15 v k.ú. 
Smíchov ve vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr R-33289 
10.6.19 

34/4 Z-7387 k návrhu směny části pozemku parc. č. 21/1, vč. panelů na 
pozemku umístěných, v k.ú. Liboc ve vlastnictví fyzické osoby za 
pozemek parc. č. 648/3 v k.ú. Ruzyně ve vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr R-33352 
10.6.19 

35/1 Z-7240 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parcelní číslo 950/7 a 
985/1 v k.ú. Satalice, obec Praha, z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr U-974 
20.5.19 
 

35/2 Z-7063 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 811/2, v k.ú. 
Dolní Měcholupy, obec Praha, z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr U-975 
20.5.19 
 

35/3 Z-7055 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 1402/6 v 
k.ú. Řeporyje, obec Praha, z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr U-976 
20.5.19 
 

35/4 Z-7082 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 207/2, v k.ú. 
Královice, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr U-977 
20.5.19 
 

35/5 Z-7207 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Ďáblice, Hostivař, 
Lochkov 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 Chabr U-1047 
27.5.19 
 

35/6 Z-7242 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 537/32, v k.ú. 
Petrovice, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr U-1118 
3.6.19 

35/7 Z-7353 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku s omezujícími 
podmínkami po dobu 10-ti let parc.č. 819/1 v k.ú. Dolní 
Měcholupy, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr R-33277 
10.6.19 
 

35/8 Z-6995 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 135/1 o výměře 
2235 m2 v k.ú. Brnky, obec Zdiby, okres Praha - východ, 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 - Nové 
Město, PSČ: 128 00, do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr R-32130 
10.6.19 
 

36/1 Z-7246 k návrhu na bezúplatné nabytí 2 ks sloupů veřejného osvětlení 
včetně kabelového vedení v k. ú. Satalice z vlastnictví fyzických 
osob do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr U-979 
20.5.19 
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36/2 Z-7317 k návrhu na bezúplatné nabytí 1 ks sloupu veřejného osvětlení 
včetně kabelového vedení v k. ú. Velká Chuchle z vlastnictví 
společnosti HABENA, spol. s r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr R-33192 
10.6.19 
 

36/3 Z-7121 k návrhu na bezúplatné nabytí komunikace na pozemku parc. č. 
432/17 v k.ú. Čimice a pozemku parc. č. 432/17 v k.ú. Čimice z 
vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr U-1117 
3.6.19 

37/1 Z-7189 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 2265/12 k.ú. Stodůlky radní Chabr U-1048 
27.5.19 
 

37/2 Z-7177 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Modřany radní Chabr U-1049 
27.5.19 
 

37/3 Z-7173 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 4100/17 v k.ú. 
Modřany z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Chabr U-1050 
27.5.19 
 

37/4 Z-7208 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. ú. Řepy a Slivenec z 
vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu 
pro Státní statek hl. m. Prahy „v likvidaci“ do vlastnictví hlavního 
města Prahy 
 

radní Chabr U-1121 
3.6.19 

37/5 Z-7288 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 335/9, 337/3, 343/8, 
343/9, 344/1, 344/2, 347/1, 419/9, 419/10, 419/11, 995/13 v k.ú. 
Holyně, obec Praha do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr R-33132 
10.6.19 
 

37/6 Z-7292 návrh na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Modřany radní Chabr R-33078 
10.6.19 
 

37/7 Z-7160 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 1860, 1862, 1863, 
1864 a 1866 k.ú. Slivenec a k návrhu na úplatné nabytí pozemků 
parc.č. 2825/2, 2827/2, 2830/2 a 2831/2 k.ú. Radotín do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Chabr R-32679 
17.6.19 

38/1 Z-7188 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc. č.3823/3 
o výměře 25 m2 k.ú. Libeň 

radní Chabr U-1051 
27.5.19 
 

38/2 Z-7204 k návrhu úplatného převodu pozemku par. č. st. 340, jehož 
nedílnou součástí je stavba č.e. 1000, vše k.ú. Jizerka, obec 
Kořenov, okres Jablonec nad Nisou 
 

radní Chabr U-1120 
3.6.19 
 

38/3 Z-6934 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 852/1 v k. ú. 
Hodkovičky 

radní Chabr R-31826 
10.6.19 
 

38/4 Z-7222 k návrhu úplatného převodu části pozemku parc. č. 2110 k.ú. 
Uhříněves 
 

radní Chabr R-32948 
10.6.19 
 

38/5 Z-7228 k návrhu úplatného převodu pozemku parc. č. 979/4 k.ú. Vysočany 
 

radní Chabr R-32963 
10.6.19 
 

38/6 Z-7250 k návrhu úplatného převodu části pozemku parc. č. 4485/60 k.ú. 
Horní Počernice 
 

radní Chabr R-33045 
10.6.19 
 

38/7 Z-7230 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 4323/37 a částí 
pozemků parc. č. 4322/5 a parc. č. 4323/5 o celkové výměře 538 
m2 v k.ú. Strašnice 
 

radní Chabr R-32968 
10.6.19 
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39 Z-7402 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 8, Praha 9, Praha 10, Praha 11, Praha 12 a odejmutí 
správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy 
městským částem Praha 6, Praha - Lysolaje 
 
Svěření: 
Praha 12 (pozemky v k.ú. Modřany) 
Praha 11 (pozemky v k.ú. Háje) 
Praha 6 (pozemky v k.ú. Dejvice, Liboc, Ruzyně, Vokovice a 
stavba pomníku v k.ú. Ruzyně) 
Praha 11 (pozemky v k.ú. Chodov) 
Praha 6 (nemovitosti v k.ú. Bubeneč) 
Praha 6 (pozemek v k.ú. Vokovice) 
Praha 10 (pozemky v k.ú. Vršovice) 
 
 
Odejmutí: 
Praha 6 (pozemky v k.ú. Ruzyně) 
Praha - Lysolaje (pozemky v k.ú. Suchdol) 
 
 
 

radní Chabr  
U-972 
20.5.19 
U-1042 
U-1043 
U-1045 
U-1046 
27.5.19 
U-1115 
3.6.19 
R-32906 
10.6.19 
 
 
 
 
 
U-1044 
27.5.19 
U-1116 
3.6.19 
 

40 Z-7471 k návrhu na zřízení příspěvkové organizace Metropolitní 
nemocnice Na Františku 
 

radní Johnová R-33558 
10.6.19 

41 Z-7429 k záměru na sloučení příspěvkové organizace Správa pražských 
hřbitovů, Vinohradská 2807/153c, Praha 3 s příspěvkovou 
organizací Pohřební ústav hl. m. Prahy, Pobřežní339/72, Praha 8 s 
účinností od 1.1.2020 s tím, že přejímající organizací, která 
převezme veškerá práva a povinnosti v personální oblasti, závazky 
a majetek, bude příspěvková organizace Správa pražských 
hřbitovů, Vinohradská 2807/153c, Praha 3 
 

radní Johnová R-33464 
10.6.19 

42/1 Z-7366 aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na 
území HMP pro období 2019 - 2012, Pověření k poskytování 
služby obecného hospodářského zájmu a zapracování nového 
úkolu do rozpočtu na rok 2020 
 

radní Johnová R-33278 
10.6.19 

42/2 Z-7507 k návrhu na vyhlášení Dotace hlavního města Prahy Program 
podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele 
sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby zejména na území 
hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy pro rok 2019 - II. 
 

radní Johnová R-33660 
17.6.19 

43 Z-7381 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním 
podniku, ve znění pozdějších předpisů 
 

radní JUDr. Hana               
Kordová Marvanová 

U-945 
20.5.19 

44 Z-7449 k Záměru podpory projektu dostupného družstevního bydlení s 
participací hl. m. Prahy 
 

radní JUDr. Hana               
Kordová Marvanová 

R-33529 
10.6.19 

45 Z-7398 k návrhu na poskytnutí dotací v oblasti podpory sportu a 
tělovýchovy na rok 2019 na základě Celoměstských programů 
podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze - programy I., II. A. 1 
a II. A. 2, III. A a III. B 
 

radní Šimral R-33199 
10.6.19 
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46 Z-7319 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.6/60 ze dne 25.4.2019 k 
návrhu na poskytnutí dotací v oblasti volného času dětí a mládeže 
na rok 2019 na základě Celoměstských programů podpory využití 
volného času dětí a mládeže na území hl.m. Prahy 
 

radní Šimral R-33188 
10.6.19 

47 Z-7368 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v 
kapitole 04 - školství, mládež a sport a návrhu na poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy městské části 
Praha 8 na realizaci intenzivního kurzu výuky českého jazyka pro 
žáky základních škol s odlišným mateřským jazykem na území 
hl.m. Prahy 
 

radní Šimral R-33285 
10.6.19 

48 Z-7378 k návrhu na poskytnutí dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na 
rok 2019 z kapitoly 04 - Školství, mládež a sport pro MČ Praha 19 
 

radní Šimral R-33097 
10.6.19 

49/1 Z-7164 k návrhu na poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace 
ústavu Česká hlava PROJEKT z.ú. na zajištění 12. ročníku 
Celostátního setkání učňovské mládeže s názvem: Machři roku 
2019 
 

radní Šimral U-1061 
27.5.19 
 

49/2 Z-7273 k návrhu na poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace na 
zajištění projektu "Festival svobody na školách" 
 

radní Šimral R-33097 
10.6.19 

50 Z-7108 k návrhu na sloučení příspěvkové organizace Střední odborné 
učiliště gastronomie a podnikání, se sídlem  Za Černým mostem 
362/3, Hloubětín, 198 00  Praha 9, s příspěvkovou organizací 
Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 - Písnice, Libušská 
320/111 s účinností od 1. 7. 2019, s tím, že přejímající organizací, 
která převezme veškerá práva, závazky a majetek, bude 
příspěvková organizace Střední odborné učiliště gastronomie a 
podnikání, se sídlem Za Černým mostem 362/3, Hloubětín, 198 00  
Praha 9 
 

radní Šimral R-32246 
10.6.19 

51/1 Z-7120 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší 
odborná škola sociálně právní, se sídlem Jasmínová 3166/37a, 
Záběhlice, 106 00 Praha 10 
 

radní Šimral U-986 
20.5.19 

51/2 Z-7231 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25 
 

radní Šimral U-987 
20.5.19 

51/3 Z-7284 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední odborné učiliště gastronomie, se sídlem U Krbu 521/45, 
Malešice, 108 00 Praha 10 
 

radní Šimral U-1064 
27.5.19 
 

51/4 Z-7285 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 
 

radní Šimral U-1132 
3.6.19 

51/5 Z-7213 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42 
 

radní Šimral U-1133 
3.6.19 

51/6 Z-7454 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední odborná škola logistických služeb, Praha 9, Učňovská 
1/100 
 

radní Šimral U-1134 
3.6.19 

51/7 Z-7320 k návrhu na změnu zřizovací listiny a změnu zápisu v rejstříku 
škol a školských zařízení příspěvkové organizace Pedagogicko-
psychologická poradna pro Prahu 7 a 8, se sídlem Praha 8, 
Glowackého 555/6 
 

radní Šimral U-1135 
3.6.19 
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51/8 Z-7314 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města 
Prahy, Praha 1, Školská 15 
 

radní Šimral U-1136 
3.6.19 

51/9 Z-7254 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 
 

radní Šimral U-1137 
3.6.19 

51/10 Z-7276 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední škola - Centrum odborné přípravy tehcnickohospodářské, 
Praha 9, Poděbradská 1/179 
 

radní Šimral R-33087 
10.6.19 

51/11 Z-7344 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57 
 

radní Šimral R-33232 
10.6.19 

51/12 Z-7347 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, se sídlem Praha 4, 
Vídeňská 756/28 
 

radní Šimral R-33129 
10.6.19 

52 Z-7456 k závěrečnému účtu a zprávě o výsledcích přezkoumání 
hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO 
za rok 2018 
 

radní Třeštíková R-33202 
10.6.19 

53/1 Z-7203 k návrhu na udělení individuálních neinvestičních účelových 
dotací v oblasti cestovního ruchu z kap. 06 v roce 2019 
 

radní Třeštíková R-32865 
10.6.19 

53/2 Z-7356 k návrhu na poskytnutí individuální neinvestiční účelové dotace v 
oblasti cestovního ruchu z kap. 06 v roce 2019 
 

radní Třeštíková R-33284 
10.6.19 

53/3 Z-7352 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC 
MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti 
kultury v roce 2019 
 

radní Třeštíková R-33269 
17.6.19 

54 Z-7450 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.35/47 ze dne 22.3.2018 
k návrhu na aktualizaci Pravidel postupu při prodeji bytových 
jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících 
pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Zábranský R-33521 
17.6.19 

55 Z-7323 k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. Prahy a poskytnutí 
účelových investičních dotací městským částem hl. m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-33212 
17.6.19 

56  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 Z-7485 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích 
v Praze 
 

náměstek primátora 
Scheinherr 

 

2 Z-7427 informace o stavu implementace Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

 

3 Z-7247 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. čtvrtletí 
2019 
 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-33034 
10.6.19 

4 Z-7252 k návrhu Zásad, Harmonogramu a Metodiky pro sestavování 
rozpočtu (rozpočtového provizoria) hl.m. Prahy na rok 2020, 
střednědobého výhledu rozpočtu hl.m. Prahy do roku 2025 a 
dlouhodobého výhledu 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-33040 
10.6.19 

5 Z-7420 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT a k úpravě 
rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2019 v kap. 0416 
 

radní Šimral U-1059 
27.5.19 
U-1129 
U-1130 
3.6.19 
R-33113 
R-33361 
R-33449 
10.6.19 

6 Z-7487 informace o zaslané výzvě premiérovi a Vládě ČR k řešení krize 
obecní sociální práce v Praze a o odpovědi premiéra ČR 
 

radní Johnová  

7 Z-7489 k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního 
města Prahy 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

 

8 Z-7493 o stavu přípravy rekonstrukce Libeňského mostu náměstek primátora 
Scheinherr 
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