
 

 

                         S C H V Á L E N Ý 
              P R O G R A M   J E D N Á N Í 

 
                40. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

                        které se konalo dne 19.6. 2014 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 
 

  

1/1 2614 k návrhu na vydání změny Z 2833/00 Územního plánu sídelního 
útvaru hl.m. Prahy (posun ÚSES v k.ú. Kunratice) 

primátor 
hl.m. Prahy 

+CD 

1/2 2681 k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn V (2. část) 
ÚP SÚ hl.m. Prahy 

člen ZHMP Slezák  

2 2722 k záměru Městské policie hl. m. Prahy na realizaci veřejné zakázky 
"Dodávky výstrojního materiálu pro Městskou policii hl. m. 
Prahy" 

primátor 
hl.m. Prahy 

 

3 2537 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování 
výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 2013 - 
závěrečný účet  

I. náměstek 
primátora 
Vávra 

 

4 2710 k Účetní závěrce hl.m. Prahy za rok 2013 
CD k nahlédnutí na OVP a UCT MHMP 

I. náměstek 
primátora 
Vávra 

 

5 2687 k návrhu na úpravu rozpočtových příjmů hl. m. Prahy související s 
daní z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2013 a 
vratce podílu na daňové povinnosti hl. m. Prahy městským částem 
hl. m. Prahy formou neinvestiční dotace 

I. náměstek 
primátora 
Vávra 

 

6 2601 k návrhu na poskytnutí zápůjčky MČ Praha 18 z rozpočtu hlavního 
města Prahy 

I. náměstek 
primátora 
Vávra 

 

7/1 2677 ke změně účelu části investiční dotace poskytnuté MČ Praha - 
Libuš v roce 2011 a ponechané k využití v roce 2014 na základě 
usnesení ZHMP č. 37/6 ze dne 27. 3. 2014 

I. náměstek 
primátora 
Vávra 

 

7/2 2718 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části 
Praha - Nebušice a na poskytnutí zápůjčky MČ Praha - Nebušice a 
MČ Praha - Slivenec z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2014

I. náměstek 
primátora 
Vávra 

 

7/3 2698 k návrhu na poskytnutí účelových dotací městským částem hl. m. 
Prahy na pokrytí požadavků v oblasti školství 

I. náměstek 
primátora 
Vávra 

 

7/4 2729 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části 
Praha 20 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy 

I. náměstek 
primátora 
Vávra 

 

7/5 2762 k poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Šeberov na 
rekonstrukci komunikací Lipenská a Osvětová za současného 
snížení rozpočtu akce č. 00106 - TV Šeberov 

I. náměstek 
primátora 
Vávra 

 

7/6 2758 k návrhu dalšího postupu ve věci společnosti Pražské služby, a.s. I. náměstek 
primátora 
Vávra 
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7/7 2755 k současnému stavu jednání ve věci "Pražská plynárenská,a.s." ve 
vazbě na usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 34/3 ze dne 
23.1.2014 

I. náměstek 
primátora 
Vávra 

 

8/1 2218 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. ú. Štěrboholy z 
vlastnictví společnosti Xaverov, a.s. do vlastnictví hlavního města 
Prahy 

I. náměstek 
primátora 
Vávra 

 

8/2 2221 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. ú. Horní Počernice z 
vlastnictví společnosti Xaverov, a.s. do vlastnictví hlavního města 
Prahy 

I. náměstek 
primátora 
Vávra 

 

9 2636 k závěrečnému účtu a zprávě o výsledcích přezkoumání 
hospodaření sdružení obcí České dědictví UNESCO za rok 2013 

náměstek 
primátora 
Novotný 

 

10 2517 k návrhu Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců náměstek 
primátora 
Novotný 

 

11/1 2596 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
investiční dotace MČ Praha 15 

náměstek primátora 
Nouza 

 

11/2 2743 k založení obchodní společnosti Technická správa komunikací 
hlavního města Prahy, a.s. 

náměstek primátora 
Nouza 

 

12 2496 k návrhu na navýšení neinvestiční dotace z poplatku za uložení 
odpadu na skládku Ďáblice městským částem Praha - Ďáblice a 
Praha - Březiněves a za zpětný odběr elektrozařízení a oddělený 
sběr elektroodpadů MČ Praha 20 

náměstek primátora 
Nouza 

 

13 2714 k oznámení o vypsání veřejných zakázek ke zřízení zón placeného 
stání na území hlavního města Prahy 

náměstek primátora 
Nouza 

 

14/1 2501 k návrhu na schválení originárního nabytí vlastnického práva k 
nemovitosti do majetku hl.m. Prahy na základě veřejné zakázky na 
stavební práce - stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0004 
Komunikace II. 

náměstek primátora 
Nouza 

 

14/2 2690 k návrhu na schválení originárního nabytí vlastnického práva k 

nemovitosti do majetku hl. m. Prahy na základě veřejné zakázky 
na stavební práce Stavba č. 3113 „TV Přední Kopanina, etapa 
0006 - Hokešovo náměstí“, realizace 

náměstek primátora 
Nouza 

 

14/3 2587 k návrhu na schválení originárního nabytí vlastnického práva k 
nemovitosti do majetku hl. m. Prahy na základě veřejné zakázky 
na stavební práce - stavba č. 0113 TV Lipence, etapa 0015 K 
Průhonu 

náměstek primátora 
Nouza 

 

14/4 2566 k návrhu na schválení originárního nabytí vlastnického práva k 
nemovitosti do majetku hl.m. Prahy na základě veřejné zakázky na 
stavební práce - stavba č. 0132 TV Točná, etapa 0001 IS 
Cholupice, část 01 Cholupice bez SO 03 splašková kanalizace, 
oddíl I. 

náměstek primátora 
Nouza 

 

14/5 2592 k návrhu usnesení Zastupitelstva HMP ke schválení originárního 
nabytí vlastnického práva k nemovitosti do majetku hl. m. Prahy 
na stavbu č. 0133 " TV Ďáblice", etapa 0009-komunikace 
Ďáblická II 

náměstek primátora 
Nouza 

 

14/6 2487 k návrhu na schvalení originárního nabytí vlastnického práva k 
nemovitosti do majetku hl. m. Prahy na základě veřejné zakázky 
na stavební práce - stavba č. 3111 TV Lysolaje, etapa 0013 
Poustka, 2. část 

náměstek primátora 
Nouza 

 

14/7 2550 k návrhu na schválení originárního nabytí vlastnického práva k 
nemovitosti do majetku hl. m. Prahy na základě veřejné zakázky 
na stavební práce - st. č. 0050 "TV Slivenec, et. 0018 Komunikace 
K Holyni" 

náměstek primátora 
Nouza 

 

15/1 2737 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
se společností NEAL s.r.o. 

náměstek primátora 
Nouza 

 

15/2 2739 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o nabytí a zřízení 
služebnosti s panem Ing. Nasrem Feridem 

náměstek primátora 
Nouza 
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15/3 2558 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemena náměstek primátora 
Nouza 

 

15/4 2535 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemena náměstek primátora 
Nouza 

 

15/5 2561 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu 

náměstek primátora 
Nouza 

 

15/6 2736 informace o současném právním i faktickém stavu budování 
„Souboru staveb městského okruhu v úseku Myslbekova – 
Pelc/Tyrolka“ 

náměstek primátora 
Nouza 

 

16/1 2634 k oznámení o vypsání veřejné zakázky na Základní a rozšířenou 
podporu IS ekonomika na období 2015 - 2017 

radní Vašíček  
 

 

16/2 2656 k Záměru na vypsání veřejné zakázky Maintenance Proxio-
Agendio 

radní Vašíček  
 

 

17 2630 k návrhu na přidělení grantů v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 
2014 v programu VIII. 

radní Manhart  

18/1 2745 k návrhu změn zřizovacích listin příspěvkových organizací 
zřízených hl.m. Prahou v souvislosti s centralizovaným zadáváním 
veřejných zakázek v resortu hl. m. Prahy 

radní Manhart  

18/2 2742 k návrhu na udělení ceny hlavního města Prahy prof. RNDr. 
Blance Říhové, DrSc., prof. Ing. Zdeňku Pavlíkovi, DrSc. a prof. 
RNDr. Martinu Hamplovi, DrSc. 

radní Manhart  

19/1 2683 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36 

radní Štvánová  

19/2 2654 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 

radní Štvánová  

20/1 2719 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 Dlouhý  

20/2 2686 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 1852/7 v k.ú. 
Vršovice z vlastnictví hl. m. Prahy do podílového spoluvlastnictví 
vlastníků domů č.p. 1387-1390 

radní Dlouhý  

21 2685 k návrhu prodeje bytových domů a zastavěných pozemků dle 
Pravidel postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, 
zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví 
hlavního města Prahy a k revokaci usnesení Zastupitelstva hl. m. 
Prahy č. 17/4 ze dne 24.5.2012, ve znění usnesení Zastupitelstva 
hl. m. Prahy č. 26/38 ze dne 25.4.2013 a usnesení Zastupitelstva 
hl. m. Prahy č. 30/47 ze dne 20.6.2013 k návrhu transformace 
majetku hl. m. Prahy tvořeného bytovým fondem nesvěřeným 
Statutem hl. m. Prahy městským částem formou prodeje 

radní Dlouhý +CD 

22 2608 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z kapitoly 0504, § 
3541 - Protidrogová politika hl. m. Prahy 

radní Dlouhý  

23/1 2632 k návrhu  změn zřizovacích listin příspěvkových organizací hl. m. 
Prahy Centrum sociálních služeb Praha, Domov pro seniory 
Ďáblice a Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická 

radní Dlouhý  

23/2 2545 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy Domov pro seniory Ďáblice 

radní Dlouhý  

23/3 2390 k návrhu na převzetí zakladatelských práv v Olivově dětské 
léčebně o.p.s. 

radní Dlouhý  

24 2703 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 1852/13 a parc. č. 
1852/14 v k.ú. Vršovice z vlastnictví hl. m. Prahy do podílového 
spoluvlastnictví vlastníků domů č.p. 1383-1386 

radní Dlouhý  

25/1 2721 ke schválení Operačního programu Praha - pól růstu ČR pro 
programové období 2014 – 2020 

radní Vorlíčková +CD 

25/2 2726 k dalšímu postupu financování projektů v rámci Operačního 
programu Praha - Konkurenceschopnost 

radní Vorlíčková  

26 2674 Inventarizační zpráva o inventarizaci majetku a závazků hl.m. 
Prahy za rok 2013 

radní Vorlíčková  
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27 2655 k návrhu na uzavření smluv o zřízení služebnosti umístění 
kabelového vedení a stožárů veřejného osvětlení 

radní Vorlíčková  

28 1639 k návrhu na majetkoprávní vypořádání pozemků zapsaných v 
duplicitním vlastnictví mezi hlavním městem Prahou a fyzickými 
osobami  v k.ú. Libeň 

radní Vorlíčková  

29/1 2540 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 3120 k.ú. Nusle radní Vorlíčková  

29/2 1737 k návrhu na úplatné převody pozemků parc. č. 491/49 o výměře 
223 m2, parc. č. 491/56 o výměře 3 m2, parc. č. 491/51 o výměře 
32 m2, parc. č. 491/58 o výměře 4 m2 a parc. č. 491/59 o výměře 6 
m2, vše v k.ú. Veleslavín 

radní Vorlíčková  

29/3 2213 k návrhu na úplatný převod pozemků v k.ú. Strašnice, ul. 
Dvouletky, Praha 10 

radní Vorlíčková  

30/1 2543 k návrhu na směnu dvou částí pozemku parc.č. 1043/1 v k.ú. 
Podolí ve vlastnictví Ing. Milana Horáčka, za část pozemku parc.č. 
906/33 v k.ú. Podolí  ve vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vorlíčková  

30/2 1837 k návrhu na směnu části pozemku parc.č. 889/101 o výměře 1594 
m2 v k.ú. Karlín ve vlastnictví společnosti ČSAD Praha holding 
a.s., za pozemky parc.č. 89/9 o výměře 1631 m2 a parc.č. 160/13 o 
výměře 1451 m2 v k.ú. Holešovice ve vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vorlíčková  

30/3 2488 k návrhu na směnu částí pozemku parc.č. 4323/6 v k.ú. Strašnice 
ve vlastnictví Vlasty Vybíralové za části pozemků parc.č. 4322/5 a 
parc.č. 4323/5 v k.ú. Strašnice ve vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vorlíčková  

30/4 2430 k návrhu směny pozemků v katastrálních územích Břevnov, 
Dejvice a Střešovice mezi Českým vysokým učením technickým v 
Praze a hl.m. Prahou 

radní Vorlíčková  

30/5 1152 k návrhu na úplatný převod pozemků  parc. č. 2442/13, parc. č. 
2442/14 , parc. č. 2442/15, parc. č.  2442/16 , parc. č.  2442/17, 
parc. č. 2442/18,  parc. č. 2476/2,  parc. č. 2447/2, parc. č. 2447/3, 
parc. č.  2447/4, parc. č.  2447/6,  parc. č. 2447/7, parc. č.  2447/8, 
parc. č.  2447/9, parc. č.  2447/10, parc. č. 2447/11, parc. č.   
2447/20 a částí pozemků parc. č.  2447/1 a parc. č. 2447/5  v k.ú. 
Břevnov 

radní Vorlíčková  

30/6 2508 k návrhu na směny pozemků  parc. č. 2467/3, 2481/14, 2481/26, 
2481/27, 2354/1, 3692/2, 3692/11, 3692/13 k.ú. Břevnov ve 
vlastnictví FA ČR a stavby bez čp. na parc. č. 2461, stavby bez čp. 
na parc. č. 2442/22 k.ú. Břevnov a stavby čp. 1082 na parc. č. 
1850/16 k.ú. Bubeneč  a parc. č. 2590/3 k.ú. Kyje ve vlastnictví 
ČUS za pozemky  parc. č. 2473, 2475, 2477, 2442/35, 2442/31, 
2442/36, 2442/32, 2474, 2472, 2471, 2478/5, 2478/4, 2478/7, 
2476/1, 2478/6, 2478/8, 2469/1, 2442/12, 2470/1, 2442/33, 
2479/4, 2485/10, 2485/9, 2479/1, 2442/11, 2482/5, 
2481/17,2481/18,  2485/1, 2485/7, 2485/8 a části 2442/2, 2442/37, 
2442/9, 2481/5, 2442/21 k.ú. Břevnov a 1102 k.ú. Podolí ve 
vlastnictví hl. m. Praha a k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní k pozemkům parc. č. 2482/3, parc. č. 2486/14, parc. 
2486/15, a parc. č. 2486/5 k.ú. Břevnov 

radní Vorlíčková  

31/1 2548 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1483/16 k. ú. 
Hostivař z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s 
majetkem státu pro Státní statek hl. m. Prahy "v likvidaci" do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Vorlíčková  

31/2 2330 k návrhu na úplatné nabytí pozemku v k. ú. Strašnice z vlastnictví 
Mgr. Hlavy do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Vorlíčková  

32/1 2527 k návrhu na úplatný převod id. 1/2 pozemku parc. č. 449 v k. ú. 
Záběhlice, obec Praha z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví 
Mgr. Ingrid Mikovčákové 

radní Vorlíčková  

32/2 2628 k návrhu na úplatný převod spoluvlastnického podílu  id. 1/4 
pozemku parc. č. 2896/3 v k.ú. Libeň 

radní Vorlíčková  

32/3 2374 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 2810/3 a parc. č. 
2810/4 k.ú. Vinohrady 

radní Vorlíčková  
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32/4 2457 k návrhu úplatného převodu pozemků parc. č. 3664/14, parc. č. 
3587/13, parc. č. 3587/30, parc. č. 3587/17 a  parc. č. 3584/6 v k.ú. 
Břevnov 

radní Vorlíčková  

32/5 2603 k návrhu úplatného převodu částí pozemků parc. č. 1281/280 a 
1281/560, oba v k.ú. Vokovice 

radní Vorlíčková  

32/6 1863 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 835/17 o výměře 558 
m2 v k.ú. Jinonice 

radní Vorlíčková  

32/7 2438 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 254/6 o výměře 16 
m2, parc.č. 254/10 o výměře 38 m2 a parc.č. 254/11 o výměře 22 
m2 vše v k.ú. Hloubětín z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
společnosti NARIMEX PRAHA spol. s r.o. 
STAŽEN 

radní Vorlíčková  

32/8 2286 k návrhu na úplatný převod pozemku parc č. 25 o výměře 944 m2 
v k.ú. Sedlec 

radní Vorlíčková  

32/9 2499 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.33/110 ze dne 
12.12.2013 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 1482 o 
výměře 440 m2, k.ú. Hostivař z vlastnictví hl. m. Prahy do 
vlastnictví společnosti ALTSTAEDTER INVESTMENTS a.s., 
IČO 273 69 595 

radní Vorlíčková  

33 2723 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. 
Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy městským částem Praha 1, 
Praha 3, Praha 10, Praha 14, Praha 20, Praha - Kunratice a 
Praha – Lysolaje 
- MČ Praha 1 (pozemek v k.ú. Malá Strana) 
- MČ Praha 3 (pozemky v k.ú. Žižkov) 
- MČ Praha 10 (pozemky u škol) 
- MČ Praha 14 (pozemky u ZŠ v k.ú. Černý Most) 
- MČ Praha 20 (pozemek v k.ú. Horní Počernice) 
- MČ Praha Kunratice (pozemky v k.ú. Kunratice) 
- MČ Praha Lysolaje (pozemky v k.ú. Lysolaje) 

radní Vorlíčková  

34 2725 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 6,  Praha 20 a Praha – Kunratice 
- MČ Praha 6 (pozemek v k.ú. Dejvice) 
- MČ Praha 20 (pozemek v k.ú. Horní Počernice) 
- MČ Praha Kunratice (pozemky v k.ú. Kunratice) 

radní Vorlíčková  

35/1 2578 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Břevnov, Dubeč a 
Řeporyje z vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s 
majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví hlavního 
města Prahy dle §7 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 

radní Vorlíčková  

35/2 2360 k návrhu na úplatné nabytí pozemku v k.ú. Kamýk z vlastnictví 
Nadace Per musicam aequo do vlastnictví hl. m. Prahy 

radní Vorlíčková  

36 2730 o postupu realizace stavby Provozní úsek metra V. A Dejvická - 
Motol 

radní Pařízek  

37  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 2724 k návrhu Zásad, Harmonogramu a Metodiky pro sestavení rozpočtu 

(rozpočtového provizoria) hlavního města Prahy na rok 2015, 
střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2020 a dlouhodobého 
rozpočtového výhledu 

I. náměstek 
primátora 
Vávra 

 

2 2638 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. čvrtletí 
2014 

I. náměstek 
primátora 
Vávra 

 

3  bod přeřazen jako bod č. 7/7   

4  bod přeřazen jako bod č. 15/6   

5 2744 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích v 
Praze 

náměstek primátora 
Nouza 

 

6 2720 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT 

radní Štvánová  

7 2750 o vývoji dluhové služby společnosti Kongresové centrum Praha, 
a.s. 

náměstek 
primátora 
Novotný 

 

8 2716 o udělení grantů v oblasti sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na 
rok 2014 v programu VIII. 

radní Manhart  

9 2752 Informace k prošetření ohledně ohlášeného záměru odkoupení akcií 
spol. Pražské služby, a. s. 

předseda Výboru 
kontrolního ZHMP 
Dolínek 

 

 


