ZÁPIS
z 6. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy,
které se konalo dne 25. dubna 2019
od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice
Dle prezence bylo přítomno:
62 členů Zastupitelstva hl. m. Prahy (z toho současně 3
poslanci PS PČR)
30 zástupců městských částí hl. m. Prahy
Ing. Zdena Javornická – pověřená řízením MHMP
3 zástupci ředitelky MHMP
29 ředitelů a zástupců odborů MHMP
15 ředitelů organizací
20 zástupců tisku
1 senátor za hl. m. Prahu
5 poslanců PS PČR (z toho současně i 3 členové ZHMP)
4 hosté
CELKEM přítomných: 167 osob

OMLUVENI:
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.
Mgr. Zdeněk Zajíček
MUDr. Tomáš Kaštovský
RNDr. Marcela Plesníková – do 10 hodin a od
23,30 hodin
Adam Zábranský – do 10 hodin
Milan Maruštík – od 16,30 hodin
Mgr. Marta Gellová – od 14 do 16 hodin
Ing. Petr Stuchlík – od 16 hodin
Ing. Ivan Pilný – od 16 hodin
Ing. Patrik Nacher – od 23,30 hodin

6. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy zahájil primátor hl. m. Prahy v 9,08 hodin.
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Podle prezence byla na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů ZHMP a bylo
tedy schopno se usnášet.
Primátor hl. m. Prahy konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se
zákonem č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, dalšími právními předpisy a Jednacím
řádem Zastupitelstva hl. m. Prahy a byli na něj pozváni všichni členové ZHMP a
připomněl, především občanům hl. m. Prahy a dalším zúčastněným, že se průběh tohoto
jednání opět přenáší na internetové stránky www.praha.eu.
Ověřením zápisu byli pověřeni Pavel Zelenka a Mgr. Marta Gellová.
Hlasování o členech návrhového výboru:
předseda: Ing. Pavel Richter
členové: Mgr. Martin Benda
Ing. Mgr. Jaromír Beránek
Ing. Ondřej Prokop
Ing. Martin Sedeke
tajemník: JUDr. Tomáš Havel, Ph.D. – ředitel odboru LEG MHMP
PRO: 53 PROTI: 0 ZDR. 0
Bylo přijato.
Návrhový výbor byl schválen v navrženém složení.

Složení slibů členů Zastupitelstva hlavního města Prahy Ing. Ladislava Kose a
Martina Ardena
Primátor hl. m. Prahy sdělil základní informace, vztahující se ke složení slibů dvou
nových členů Zastupitelstva hlavního města Prahy. Primátor hl. m. Prahy informoval, že
dne 3. 4. 2019 podal do jeho rukou písemnou rezignaci na funkci člena Zastupitelstva
hlavního města Prahy RNDr. Daniel Mazur, Ph.D a uvedl, že tím dnem zanikl panu
Mazurovi mandát člena Zastupitelstva hlavního města Prahy. Primátor hl. m. Prahy dále
sdělil, že podle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, za člena Zastupitelstva hlavního
města Prahy, jehož mandát zanikl, nastupuje náhradník z kandidátní listiny téže volební
strany, a to dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu. Dále uvedl, že Rada
HMP vzala na vědomí usnesením č. 675 ze dne 15. 4. 2019 zánik mandátu člena
Zastupitelstva pana Mazura a prvním náhradníkem z kandidátní listiny volební strany
Česká pirátská strana pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy konaných v roce
2018 je Ing. Ladislav Kos.
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Primátor hl. m. Prahy dále sdělil, že dne 8. 4. 2019 obdržel v elektronické podobě s
připojeným elektronickým podpisem rezignaci na funkci člena Zastupitelstva hlavního
města Prahy pana Mgr. Tibora Vansy a uvedl, že tímto dnem zanikl panu Vansovi mandát
člena Zastupitelstva hlavního města Prahy. Dále primátor hl. m. Prahy sdělil, že Rada
HMP vzala na vědomí usnesením č. 741 ze dne 23. 4. 2019 zánik mandátu člena
Zastupitelstva pana Vansy a informoval, že druhým náhradníkem kandidátní listiny volební
strany Česká pirátská strana pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy konaných v
roce 2018 je pan Martin Arden.
Primátor hl. m. Prahy poté požádal nejdříve pana Ladislava Kose a Martina Ardena,
aby se přítomným představili a předstoupili před předsednictvo ke složení slibů. Předseda
návrhového výboru přečetl text slibu a následně oba jasně proneseným slovem „slibuji“ a
podáním ruky slib stvrdili do rukou primátora hl. m. Prahy, text slibu podepsali a zapsali se
do pamětní knihy hl. m. Prahy. Oba jmenovaní noví členové ZHMP obdrželi pamětní
stříbrnou plaketu, určenou pouze pro členy ZHMP pro volební období 2018 – 2022.
K bodu „Návrh programu jednání" primátor hl. m. Prahy uvedl, že JŘ ZHMP čl. 6
říká: „Návrh programu jednání stanoví a předkládá ZHMP ke schválení Rada. Každý člen
ZHMP, Rada, výbor ZHMP a klub členů ZHMP má právo v rámci projednávání návrhu
programu navrhnout doplnění nebo vypuštění bodu programu." Dále uvedl, že v rozpravě k
návrhu programu je možné přednést vyjádření k předloženému návrhu programu či
jednotlivým pozměňujícím návrhům a dále návrhy na doplnění nebo vypuštění bodu
programu včetně případného odůvodnění, technické a faktické poznámky. Primátor hl. m.
Prahy konstatoval, že vystoupení v rámci rozpravy o návrhu programu může trvat nejvýše 3
minuty. Dále uvedl, že po ukončení rozpravy se nejprve hlasuje o jednotlivých návrzích na
doplnění nebo vypuštění bodu programu, a to ve stejném pořadí v jakém byly předneseny.
Poté se hlasuje o návrhu programu jako celku, včetně již schválených návrhů na doplnění
nebo vypuštění bodu programu. Uvedl, že na zasedání Zastupitelstva může být jednáno
jenom o věcech, které byly dány na program a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví
Zastupitelstvo souhlas. Dále primátor informoval, že jako předsedající sdělí návrh
programu jednání při jeho zahájení, o něm či o námitkách proti němu rozhoduje
Zastupitelstvo hlasováním. Primátor hl. m. Prahy přítomné informoval, že kdykoliv v
průběhu zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy může navrhovat kterýkoli člen
Zastupitelstva zařazení dalších bodů programu, přičemž o zařazení či nezařazení rozhodne
Zastupitelstvo hlasováním a nadpoloviční většinou svých členů. Možnost upravit program
zasedání se tak neomezuje pouze na začátek jednání, kdy se vede rozprava o programu
zasedání, ale k doplnění, resp. ke korekci programu je možné přistoupit při potřebné
většině kdykoliv v průběhu zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy.
Primátor hl. m. Prahy uvedl, že Rada hlavního města Prahy na svém jednání v
pondělí dne 15. 4. stanovila „Návrh programu jednání 6. zasedání Zastupitelstva hl. m.
Prahy“, který obdrželi členové ZHMP e-mailem a který byl zveřejněn spolu se svoláním
tohoto jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy způsobem stanoveným příslušnými
ustanoveními zákona o hlavním městě Praze. Dále konstatoval, že Rada v úterý dne 23. 4.
doplnila původní návrh programu o další materiály k projednání a upravenou, Radou
schválenou verzi návrhu programu obdrželi členové ZHMP ještě týž den e-mailem.
Zároveň primátor hl. m. Prahy uvedl, že doplněné tisky byly v elektronické podobě
rozeslány členům ZHMP a byly rovněž zpřístupněny občanům.

3

Primátor hl. m. Prahy přítomné informoval o jednom svém doplněném tisku, který
na toto jednání ZHMP předložil. Jednalo se o tisk Z - 7224 „K uzavření Memoranda o
spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti".
K dozařazeným tiskům dále vystoupili: náměstek primátora Scheinherr, náměstek
primátora Vyhnánek, radní Chabr a radní Šimral.
V diskusi k návrhu programu jednání vystoupili tito občané HMP: Ing. Aleš Moravec –
Občané za svá práva, Jiří Chvojka.
V průběhu probíhající diskuse převzal řízení schůze náměstek primátora Vyhnánek a opět
převzal řízení schůze primátor hl. m. Prahy.
V diskusi k návrhu programu jednání vystoupili tito členové ZHMP: radní Johnová,
Martan, Stuchlík, Nepil, Nacher, Portlík, Pilný, předsedkyně výboru kontrolního ZHMP
Janderová, radní Kordová Marvanová, Udženija, radní Chabr, radní Třeštíková, Vodrážka
předsedkyně klubu Pirátů Krausová – požádala o přestávku na jednání koaličních klubů
Přestávka 10,30 – 10,51 hodin
Hlasování o návrhu radního Chabra – vyřadit bod poř. č. 18, tisk Z - 7221 „K návrhu na
možný způsob řešení majetkoprávních vztahů“ se zdůvodněním, že bude připraven
koncepční materiál pro řešení bagatelních změn převodu
PRO: 59 PROTI: 0 ZDR. 1
Bylo přijato.
Hlasování o návrhu radní Johnové – zařadit tisk Z – 7256 „K výzvě premiérovi a vládě ČR
v souvislosti s krizí v obecní sociální práci“ jako poslední bod radní Johnové
PRO: 61 PROTI: 0 ZDR. 1
Bylo přijato.
Hlasování o návrhu člena ZHMP Martana – zařadit bod „Plán udržitelných financí HMP“
za bod poř. č. 3
PRO: 25 PROTI: 1 ZDR. 34
Nebylo přijato.
Hlasování o návrhu člena ZHMP Stuchlíka - zařadit bod „Policejní hodina – záměr vydat
vyhlášku o zavírací hodině hostinských zařízení“ jako bod poř. č. 3
PRO: 25 PROTI: 0 ZDR. 35
Nebylo přijato.
Hlasování o návrhu člena ZHMP Nepila - zařadit bod „Situace v Pražské plynárenské, a.s.“
jako první bod tisků radního Chabra
PRO: 62 PROTI: 0 ZDR. 0
Bylo přijato.
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Hlasování o návrhu člena ZHMP Nachera - zařadit bod „K řešení dětských dluhů a
zastavení vymáhání pokut ze strany HMP“ jako poslední bod pana primátora
PRO: 62 PROTI: 0 ZDR. 0
Bylo přijato.
Hlasování o návrhu člena ZHMP Portlíka - zařadit bod „Stav informatiky“ jako bod č. 1
PRO: 62 PROTI: 0 ZDR. 0
Bylo přijato.
Hlasování o návrhu člena ZHMP Stuchlíka - zařadit bod „Privatizace bytů: aktuální záměry
Rady HMP“ jako předposlední bod primátora
PRO: 28 PROTI: 1 ZDR. 32
Nebylo přijato.
Hlasování o celém upraveném návrhu programu jednání
PRO: 61
PROTI: 0 ZDR. 1
Bylo přijato.
S upraveným programem jednání byl vysloven souhlas.
Řízení schůze převzal I.náměstek primátora Hlaváček.
1
člen ZHMP Pilný

Ke stavu informatiky na Magistrátu hl. m. Prahy a souvisejících organizací

TISK:
Z – 7266
Úvodem vystoupil primátor hl. m. Prahy.
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Portlík, primátor hl. m. Prahy, Pilný, Nepil,
Udženija, předseda výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy
ZHMP Wolf. V rámci diskuse vystoupil Mgr. et Mgr. Jakub Michálek – poslanec PS PČR.
Dále v diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Nacher, náměstek primátora Vyhnánek,
Brož, předseda výboru pro IT a Smart City ZHMP Beránek.
radní Zábranský – technická – reagoval na vystoupení člena ZHMP Portlíka ve věci svého
působení v IT
člen ZHMP Pilný – technická – k tématu byznysového zadání a poznámkám, které nebyly
určeny pro pracovníky Operátora ICT
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Ve 12,30 hodin zahájil I. náměstek primátora Hlaváček bod: „Návrhy, připomínky a
podněty občanů HMP“ a následně předal řízení schůze náměstkovi primátora Hlubučkovi.
Návrhy, připomínky a podněty občanů HMP
Přehled interpelací občanů je v samostatné příloze tohoto zápisu..
Ve 13,15 hodin byl zahájen bod „Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP“.
Řízení schůze převzal primátor hl. m. Prahy.
Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP
Přehled interpelací členů ZHMP je v samostatné příloze tohoto zápisu.
Po jejich ukončení byla předsedajícím primátorem hl. m. Prahy vyhlášena přestávka.
Přestávka 13,59 – 14,36 hodin
Řízení schůze převzal I.náměstek primátora Hlaváček.
1
člen ZHMP Pilný

Ke stavu informatiky na Magistrátu hl. m. Prahy a souvisejících organizací

TISK:

Z – 7266

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 49

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 5

PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO: 6/1
V pokračující diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Nepil, Pilný, primátor hl. m. Prahy,
předseda výboru pro národnostní menšiny ZHMP Knitl, Stuchlík, Vodrážka, Svoboda,
Prokop
člen ZHMP Nepil – technická – reagoval na vystoupení předsedy výboru pro národnostní
menšiny ZHMP Knitla
členka ZHMP Udženija – technická – reagovala na termín předloženého pozměňovacího
návrhu, který přednesl primátor hl. m. Prahy
člen ZHMP Pilný – technická – reagoval na upřesnění termínu, které uvedl primátor hl. m.
Prahy ve věci červnového zasedání ZHMP
radní Zábranský – technická – reagoval na diskusní příspěvek člena ZHMP Nepila ve věci
odpovědnosti ZHMP za realizaci projektů, jejichž záměry schvaluje. Reagoval primátor hl.
m. Prahy a poté ještě člen ZHMP Nepil.
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Procedurální návrh primátora hl. m. Prahy na ukončení diskuse
Pro: 17 Proti: 17 Zdr. 8
Nebylo přijato.
předsedkyně klubu Pirátů Krausová – požádala o přestávku na 10 minut
Přestávka 15,27 – 15,41 hodin
Řízení schůze převzal primátor hl. m. Prahy.
členka ZHMP Udženija – technická – vyjádřila se k procesu hlasování o předložených
návrzích. Reagoval primátor hl. m. Prahy a člen ZHMP Čižinský.
Hlasování k textu usnesení ve znění: „ZHMP I. ukládá Radě HMP 1. vytvořit expertní
skupinu pro řešení situace informatiky na MHMP, kde každý klub bude mít 2 zástupce.
Termín: 30. 4. 2019“
Pro: 20 Proti: 8 Zdr. 27
Nebylo přijato.
Hlasování k textu usnesení ve znění: „ZHMP I. ukládá Radě HMP 2. vypracovat koncepci
informatiky a provozování Operátora ICT do roku 2022 včetně akčního plánu a předložit
ke schválení ZHMP. Termín: 20. 6. 2019“
Pro: 21 Proti: 7 Zdr. 28
Nebylo přijato.
Hlasování k textu usnesení ve znění: „ZHMP I. ukládá Radě HMP 3. zpracovat plán
konkrétních kroků pro stabilizaci informatiky do konce roku 2019 a předložit ho ZHMP ke
schválení. Termín: 23. 5. 2019“
Pro: 22 Proti: 7 Zdr. 28
Nebylo přijato.
Hlasování k textu usnesení ve znění: „ZHMP I. ukládá Radě HMP 4. zajistit, aby primátor
osobně podepisoval veškeré smlouvy a objednávky odborů informatických aplikací a
odboru informatické infrastruktury. Termín: 30. 4. 2019“
Pro: 22 Proti: 10 Zdr. 24
Nebylo přijato.
Hlasování k textu usnesení ve znění: „ZHMP I. ukládá 2. primátorovi HMP 5. připravit
koncept digitalizace úřadu a plán elektronických služeb pro občany a předložit tyto
dokumenty ke schválení v orgánech města. Termín: 30. 6. 2019“
Pro: 56 Proti: 0 Zdr. 0
Bylo přijato.
Usnesení bylo přijato.
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Řízení schůze převzal I. náměstek primátora Hlaváček.
2
primátor hl. m. Prahy
k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu
Praha - pól růstu ČR v roce 2019

TISK:

Z – 7154

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 35

PŘIJATO
Materiál uvedl primátor hl. m. Prahy.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/2

V diskusi vystoupil občan HMP Vít Janoušek.
Závěrečné slovo přednesl primátor hl. m. Prahy, který reagoval na diskusní příspěvek.
Usnesení bylo přijato.

3

primátor hl. m. Prahy

k návrhu na úpravu rozpočtu výdajů vl. hl. m. Prahy a poskytnutí účelových neinvestičních
dotací městským částem hl. m. Prahy na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti v roce 2019

TISK:

Z – 7129

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 51

PŘIJATO
Materiál uvedl primátor hl. m. Prahy.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

Usnesení bylo přijato.
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6/3

4

primátor hl. m. Prahy

k uzavření Memoranda o spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti

TISK:

Z – 7224

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 50

PŘIJATO
Materiál uvedl primátor hl. m. Prahy.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/4

V diskusi vystoupil občan HMP Vít Janoušek.
Usnesení bylo přijato.
Řízení schůze převzal primátor hl. m. Prahy.
5
člen ZHMP Nacher
k řešení dětských dluhů a zastavení vymáhání pokut ze strany h. m. Prahy

TISK:

Z – 7263

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 58

PŘIJATO
Materiál uvedl člen ZHMP Nacher.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/5

V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: radní Kordová Marvanová, Novotný, náměstek
primátora Scheinherr, Bílek, předseda výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a
zahraniční vztahy ZHMP Wolf, Čižinský, Nacher, Portlík, Martan
Přestávka 16,25 – 16,37 hodin
Hlasování proběhlo k následujícímu textu usnesení:
„Zastupitelstvo hlavního města Prahy
I.schvaluje záměr na zastavení aktuálně probíhajících exekucí a odpuštění příslušenství
dluhů vzniklých dětem do 15 let věku ze strany hl. m. Prahy, všech městských
příspěvkových organizací a firem s majetkovou účastí hl. m. Prahy
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II.ukládá
1. Radě HMP
1. vygenerovat seznam všech aktuálně probíhajících exekucí vedených vůči
dlužníkům do 15 let věku, které jsou evidovány na Magistrátu hl. m. Prahy, v
příspěvkových organizací hl. m. Prahy a u firem s majetkovou účastí hl. m.
Prahy
2. procesně zajistit zastavení těchto exekucí a vyřešení příslušenství dluhů všem
dlužníkům do 15 let věku ze strany hl. m. Prahy
3. vypracovat metodiku vymáhání dluhů po mladistvých do 18 let věku“
Usnesení bylo přijato.
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I.náměstek primátora Hlaváček

k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy zrušených rozhodnutím soudu

TISK:

Z – 6792

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 38

PŘIJATO
Materiál uvedl I. náměstek primátora Hlaváček.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 7

USNESENÍ ČÍSLO:

6/6

V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: předsedkyně výboru pro sociální politiku ZHMP
Horáková, Martan, I. náměstek primátora Hlaváček, Nepil, předseda výboru pro územní
rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP Zeman, Murňák, radní Zábranský, předseda
výboru pro dopravu ZHMP Richter
Pozměňovací návrh I. náměstka primátora Hlaváčka – v původním textu usnesení v bodě
II. schvaluje zahájení pořizování návrhu zadání úpravy …..“ změnit text na „II. neschvaluje
zahájení …….“
Pro: 40 Proti: 0 Zdr. 7
Bylo přijato.
Usnesení bylo přijato.

10

Projednávání bodu bylo stanoveno na pevný čas 17.00 hodin.
náměstek primátora Hlubuček
Informace o aktivitách a opatřeních z hlediska dopadů změny klimatu

TISK:

Z – 7210

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 44

PŘIJATO
Materiál uvedl náměstek primátora Hlubuček.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/7

V diskusi vystoupili tito občané HMP: Vratislav Filler, Michal Ďuríček, Michaela Pixová,
Arne Springorum, Vít Masare, Petra Hůlová, Tereza Stejskalová, Vít Janoušek, Ing.
Ladislav Kos – senátor HMP.
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Čižinský, radní Šimral, Portlík, předsedkyně
výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP Plamínková,
náměstek primátora Scheinherr, Brož, předseda výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní
ruch a zahraniční vztahy ZHMP Wolf, náměstek primátora Hlubuček.
Hlasování proběhlo k následujícímu textu usnesení:
„Zastupitelstvo hlavního města Prahy
I.bere na vědomí
předloženou informaci o aktivitách a opatřeních HMP z hlediska dopadu
II. konstatuje, že
potřeba významně snížit příspěvek hlavního města k celosvětové změně klimatu, učinit
Prahu odolnější proti této změně a její rozvoj dlouhodobě udržitelným je ve světle
nejnovějších odborných poznatků výrazně závažnější a naléhavější, než doposud a
proto
III. žádá 1. Radu HMP
1. o urychlení přípravy Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP) v
souladu s cíli evropského Paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a
energetiky
2. o bezodkladné zřízení pracovní skupiny pro přípravu tohoto plánu a koordinaci
environmentálních opatření napříč organizacemi města, v souladu s
doporučením Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou
vybavenost ZHMP ze dne 24. 4. 2019
3. o jmenování koordinátora pro udržitelný energetický management hlavního
města Prahy, který činnost této pracovní skupiny povede
4. o předložení průběžné zprávy o přijatých opatřeních dle tohoto bodu na
zářijovém jednání ZHMP“
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Procedurální návrh radního Zábranského na pokračování tohoto jednání i po 19. hodině
Pro: 42 Proti: 5 Zdr. 0
Bylo přijato.
Usnesení bylo přijato.
7

I.náměstek primátora Hlaváček

k návrhu zadání změny vlny 02 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 6

TISK:

Z – 6926

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 33

PŘIJATO
Materiál uvedl I. náměstek primátora Hlaváček.

PROTI: 1

ZDRŽEL SE: 16

USNESENÍ ČÍSLO:

6/8

V diskusi vystoupili tito občané HMP: Vít Janoušek, Ing. Ivana Burdová.
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Vodrážka, Stárek, I. náměstek primátora
Hlaváček, Burgerová, radní Zábranský, Portlík, Udženija, Nepil, Čižinský, Sedeke,
předseda výboru pro legislativu, veřejnou správu a transparentnost ZHMP Dohnal, Ing.
Ladislav Kos – senátor HMP, Martan, předsedkyně výboru pro sociální politiku ZHMP
Horáková, Prokop, předsedkyně výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní
prostředí ZHMP Plamínková, Nacher, Zajac
člen ZHMP Nepil – technická – vyjádřil se k možnosti stažení bodu v průběhu jeho
projednávání ZHMP
Závěrečné slovo přednesl I. náměstek primátora Hlaváček, který reagoval na diskusní
příspěvky.
Pozměňovací návrh k původnímu textu usnesení, kdy se do bodu „III. ukládá….“ Doplňuje
nový text ve znění:
„1. náměstkovi primátora Hlaváčkovi - určenému zastupiteli, aby se v procesu projednání
aktivně podílel na stanovení vhodné míry využití území a jednal s aktéry o úpravě
projektu“
Pro: 36 Proti: 0 Zdr. 16
Bylo přijato.
Usnesení bylo přijato.
předseda výboru pro legislativu, veřejnou správu a transparentnost ZHMP Dohnal –
technická – k textu usnesení hlasoval pro, ale ve výsledku hlasování se to neobjevilo

12

Řízení schůze převzal náměstek primátora Vyhnánek a v průběhu projednávání bodu
převzal řízení schůze primátor hl. m. Prahy.
8
I.náměstek primátora Hlaváček
k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního
obvodu Prahy 8

TISK:

Z – 5337

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 47

PŘIJATO
Materiál uvedl I. náměstek primátora Hlaváček.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/9

V diskusi vystoupila Ing. Barbora Floriánová – starostka MČ Praha Dolní Chabry.
V diskusi vystoupil člen ZHMP Nepil.
Závěrečné slovo přednesl I. náměstek primátora Hlaváček, který reagoval na diskusní
příspěvky.
Pozměňovací návrh na přesunutí změny č. 2844 z přílohy č. 1 do přerušených
Pro: 52 Proti: 0 Zdr. 0
Bylo přijato.
Pozměňovací návrh I. náměstka primátora Hlaváčka – změnu č. 2866 neschválit
Pro: 49 Proti: 0 Zdr. 4
Bylo přijato.
Usnesení bylo přijato.
9/1

I.náměstek primátora Hlaváček

k návrhu zadání změn ÚP - 1. skupina (fáze „zadání“, vlna 12)

TISK:

Z – 7095

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 48

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO: 6/10
Materiál uvedl I. náměstek primátora Hlaváček. V rámci úvodního slova vystoupil Ing.
Martin Čemus – ředitel odboru územního plánu MHMP.
13

V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Martan, Nepil, I. náměstek primátora Hlaváček,
Stárek, Vodrážka, Čižinský, Burgerová
členka ZHMP Udženija – technická – vznesla dotaz k procesu projednávání tohoto tisku.
Reagoval primátor hl. m. Prahy.
Pozměňovací návrh člena ZHMP Čižinského na přeřazení změny č. 3148 z přílohy č. 1 do
tabulky se zrychleným způsobem projednání
Pro: 47 Proti: 0 Zdr. 0
Bylo přijato.
Pozměňovací návrh člena ZHMP Stárka na přeřazení změny č. 3167 z přílohy č. 1 do
tabulky na řešení zrychleným způsobem
Pro: 49 Proti: 0 Zdr. 0
Bylo přijato.
Usnesení bylo přijato.
9/2

I.náměstek primátora Hlaváček

k návrhu zadání změn ÚP - 2. skupina (fáze „zadání“, vlna 12)

TISK:

Z – 7096

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 50

PŘIJATO
Materiál uvedl I. náměstek primátora Hlaváček.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/11

V diskusi vystoupil občan HMP Richard Sobotka.
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Udženija, Martan.
Závěrečné slovo přednesl I. náměstek primátora Hlaváček, který reagoval na diskusní
příspěvky.
radní Chabr – technická – k formě hlasování a o čl. 16, části 2 Jednacího řádu ZHMP
Samostatné hlasování o změně č. 3126, uvedené v příloze č. 2 k usnesení – doporučené ke
schválení
Pro: 38 Proti: 0 Zdr. 11
Bylo přijato.
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Samostatné hlasování o změně č. 3164, uvedené v příloze č. 2 k usnesení – doporučené ke
schválení
Pro: 53 Proti: 0 Zdr. 0
Bylo přijato.
Samostatné hlasování o změně č. 3183, uvedené v příloze č. 2 k usnesení – doporučené ke
schválení
Pro: 51 Proti: 0 Zdr. 0
Bylo přijato.
Usnesení bylo přijato.
9/3

I.náměstek primátora Hlaváček

k návrhu zadání změn ÚP - 3. skupina (fáze „zadání“, vlna 12)

TISK:

Z – 7097

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 55

PŘIJATO
Materiál uvedl I. náměstek primátora Hlaváček.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/12

Usnesení bylo přijato.
10

náměstek primátora Hlubuček

k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy - Programy v oblasti prevence
kriminality pro rok 2019

TISK:

Z – 7138

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 45

PŘIJATO
Materiál uvedl náměstek primátora Hlubuček.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/13

V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Fifka, náměstek primátora Hlubuček, Portlík,
předseda výboru pro bezpečnost ZHMP Koubek

15

Závěrečné slovo přednesl náměstek primátora Hlubuček, který reagoval na diskusní
příspěvky.
Usnesení bylo přijato.
11

náměstek primátora Scheinherr

k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Regionální organizátor pražské
integrované dopravy

TISK:

Z – 7168

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 42

PŘIJATO
Materiál uvedl náměstek primátora Scheinherr.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 5

USNESENÍ ČÍSLO:

6/14

V diskusi vystoupil předseda výboru pro dopravu ZHMP Richter.
Usnesení bylo přijato.
12

náměstek primátora Scheinherr

k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace MČ Praha
15 a k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy

TISK:

Z – 7161

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 44

PŘIJATO
Materiál uvedl náměstek primátora Scheinherr.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/15

V diskusi vystoupil předseda výboru pro dopravu ZHMP Richter.
Závěrečné slovo přednesl náměstek primátora Scheinherr, který reagoval na diskusní
příspěvek.
Usnesení bylo přijato.
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13

náměstek primátora Scheinherr

k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové dotace MČ Praha 14, MČ
Praha 19 a MČ Praha - Čakovice a k úpravě vlastního rozpočtu hl.m. Prahy

TISK:

Z – 7200

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 46

PŘIJATO
Materiál uvedl náměstek primátora Scheinherr.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/16

V diskusi vystoupil předseda výboru pro dopravu ZHMP Richter.
Usnesení bylo přijato.
14

náměstek primátora Scheinherr

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů MHMP RFD-SK v kapitole 03
Doprava

TISK:

Z – 7202

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 47

PŘIJATO
Materiál uvedl náměstek primátora Scheinherr.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/17

V diskusi vystoupil člen ZHMP Portlík.
Závěrečné slovo přednesl náměstek primátora Scheinherr, který reagoval na diskusní
příspěvek.
Usnesení bylo přijato.
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15/1

náměstek primátora Scheinherr

k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 2763/11 a 2763/9 v k.ú. Stodůlky, obec Praha do
vlastnictví hl.m. Prahy

TISK:

Z – 6952

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 46

PŘIJATO
Materiál uvedl náměstek primátora Scheinherr.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/18

Usnesení bylo přijato.
15/2

náměstek primátora Scheinherr

k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 699, jehož součástí je stavba č. p. 3338 a parc.
č. 700/1 v k.ú. Smíchov, obec Praha do vlastnictví hl.m. Prahy

TISK:

Z – 6897

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 48

PŘIJATO
Materiál uvedl náměstek primátora Scheinherr.
Usnesení bylo přijato.
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PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/19

16

náměstek primátora Vyhnánek

k žádostem MČ Praha - Benice a MČ Praha 5 o změnu účelu finančních prostředků
obdržených v roce 2018 z podílu 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

TISK:

Z – 7102

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 46

PŘIJATO
Materiál uvedl náměstek primátora Vyhnánek.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 2

USNESENÍ ČÍSLO:

6/20

Usnesení bylo přijato.
17

náměstek primátora Vyhnánek

k návrhu na změnu účelu návratné finanční výpomoci poskytnuté MČ Praha 22 z rozpočtu
hlavního města Prahy v roce 2017

TISK:

Z – 7212

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 42

PŘIJATO
Materiál uvedl náměstek primátora Vyhnánek.
Usnesení bylo přijato.

19

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 11

USNESENÍ ČÍSLO:

6/21

18

náměstek primátora Vyhnánek

k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 14 z rozpočtu hlavního města
Prahy v roce 2019 a k úpravě rozpočtu vl. hl.m. Prahy

TISK:

Z – 7187

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 48

PŘIJATO
Materiál uvedl náměstek primátora Vyhnánek.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

USNESENÍ ČÍSLO:

6/22

Usnesení bylo přijato.
19

náměstek primátora Vyhnánek

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 1016 a poskytnutí
dotace Městské části Praha 18

TISK:

Z – 7218

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 54

PŘIJATO
Materiál uvedl náměstek primátora Vyhnánek.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/23

V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Stárek, náměstek primátora Vyhnánek, Nepil,
radní Šimral, Portlík, Vodrážka, předsedkyně výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP
Čapková
Závěrečné slovo přednesl náměstek primátora Vyhnánek, který reagoval na diskusní
příspěvky.
Usnesení bylo přijato.

20

člen ZHMP Nepil

Situace v Pražské plynárenské a.s.

TISK:

Z – 7270

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 52

PŘIJATO
Materiál uvedl člen ZHMP Nepil.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

USNESENÍ ČÍSLO:

6/24

V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: radní Chabr, Ing. Pavel Janeček – předseda
představenstva Pražské plynárenské, a.s., Nacher, předseda výboru pro legislativu, veřejnou
správu a transparentnost ZHMP Dohnal, Udženija, Portlík, předseda výboru pro kulturu,
výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP Wolf, předseda výboru pro dopravu
ZHMP Richter, předseda výboru pro správu majetku, majetkové podíly a podporu
podnikání ZHMP Mahrik, Nepil, náměstek primátora Vyhnánek, radní Zábranský
člen ZHMP Nepil – faktická – vznesl dotaz k případné zvýšené aktivitě klientů k tématu
rušení plynárny apod. Reagoval Ing. Pavel Janeček - předseda představenstva Pražské
plynárenské, a. s.
předsedkyně klubu Pirátů Krausová – požádala o přestávku pro poradu předsedů klubů na 5
minut
Hlasování proběhlo k následujícímu textu usnesení ve znění: „ZHMP I. konstatuje, že
zástupci zaměstnanců mají své místo v dozorčích orgánech koncernu Pražské plynárenské,
a. s.“
Pro: 20 Proti: 4 Zdr. 25
Nebylo přijato.
Dále proběhlo hlasování k textu usnesení ve znění: „ZHMP žádá Radu HMP a orgány
společnosti koncernu Pražská plynárenská, a. s., aby respektovaly citlivou povahu
konkurenčního odvětví trhu, na kterém koncern Pražské plynárenské, a. s. operuje, a aby
dotyční postupovali ve všech krocích s péčí řádného hospodáře.
Pro: 49 Proti: 0 Zdr. 4
Bylo přijato.
Usnesení bylo přijato.

21

20

radní Chabr

k návrhu na možný způsob řešení majetkoprávních vztahů

TISK:

Z – 7221

STAŽENO

21

radní Chabr

k návrhu na směnu pozemku parc.č. 1292/4, části pozemku parc.č. 26/31 v k.ú. Liboc a
pozemku parc.č. 2957 v k.ú. Ruzyně ve vlastnictví žadatele za část pozemku parc.č. 26/29 a
pozemek parc.č. 1294 v k.ú. Liboc ve vlastnictví hlavního města Prahy

TISK:

Z – 7009

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 53

PŘIJATO
Materiál uvedl radní Chabr.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/25

Usnesení bylo přijato.
22

radní Chabr

k návrhu na směnu nemovitých a movitých věcí v k. ú. Běchovice, Michle, Modřany, Řeporyje,
Strašnice a Záběhlice mezi společností České dráhy, a.s. a hl.m. Prahou

TISK:

Z – 6460

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 53

PŘIJATO
Materiál uvedl radní Chabr.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

Usnesení bylo přijato.

22

6/26

Procedurální návrh na sloučení diskuse k bodům pod poř. č. 23/1 – 23/9
Pro: 52 Proti: 0 Zdr. 0
Bylo přijato.
23/1

radní Chabr

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 4057/2 o výměře 31 m2, parc. č. 4057/4 o
výměře 27 m2 a parc. č. 4248/2 o výměře 9 m2 v k.ú. Dejvice, obec Praha, 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

TISK:

Z – 6728

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 52

PŘIJATO
Materiály pod poř. č. 23/1 – 23/9 uvedl radní Chabr.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/27

Usnesení bylo přijato.
23/2

radní Chabr

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 1204/2 s omezujícími podmínkami po
dobu 10-ti let, v k.ú. Nebušice, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost
hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do
vlastnictví hlavního města Prahy

TISK:

Z – 7087

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 53

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

23

6/28

23/3

radní Chabr

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 1606/3 o výměře 655 m2 a parc.č. 1617/13 o
výměře 1242 m2 v k.ú. Hlubočepy, obec Praha, 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

TISK:

Z – 7128

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 53

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.
23/4

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/29

radní Chabr

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku s omezujícími podmínkami po dobu 10-ti let parcelní
číslo 448/1 v k.ú. Lysolaje, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s
majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního
města Prahy

TISK:

Z – 7093

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 53

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:
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6/30

23/5

radní Chabr

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 1292/51 o výměře 74 m2 a parc.č. 4454/4 o
výměře 2867 m2 v k.ú. Strašnice, obec Praha, 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

TISK:

Z – 7136

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 53

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.
23/6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/31

radní Chabr

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 778/37 o výměře 18 m2 v k.ú. Letňany, obec
Praha, 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

TISK:

Z – 7130

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 52

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:
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6/32

23/7

radní Chabr

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 365/116 o výměře 350 m2 a parc.č. 556/46 o
výměře 294 m2 v k.ú. Lahovice, obec Praha, 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

TISK:

Z – 7133

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 53

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.
23/8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/33

radní Chabr

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 537/6, k.ú. Horní Měcholupy, parc.č. 647/2 a
parc.č. 647/22, vše k.ú. Dolní Měcholupy, parc.č.3693/3 a parc.č. 3705/6 vše k.ú. Břevnov,
parc.č. 3312/2, parc.č. 3312/3 a parc.č. 3312/5 vše k.ú. Zbraslav z vlastnictví ČR - právo
hospodaření s majetkem státu České energetické závody, státní podnik „v likvidaci“, do
vlastnictví hlavního města Prahy

TISK:

Z – 6923

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 53

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:
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6/34

23/9

radní Chabr

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 552/8 v k.ú. Lysolaje, obec Praha, z
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy

TISK:

Z – 7081

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 53

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/35

Procedurální návrh radního Chabra na sloučení diskuse k bodům pod poř. č. 24/1 a 24/2
Pro: 53 Proti: 0 Zdr. 0
Bylo přijato.
24/1

radní Chabr

k návrhu na bezúplatné nabytí světelného signalizačního zařízení 0.643 Práčská - Hledíková v
k.ú. Hostivař a v k.ú. Záběhlice z vlastnictví společnosti CENTRAL GROUP Kamýk s.r.o. do
vlastnictví hl.m. Prahy

TISK:

Z – 7109

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 50

PŘIJATO
Materiály pod poř. č. 24/1 a 24/2 uvedl radní Chabr.
Usnesení bylo přijato.
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PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/36

24/2

radní Chabr

k návrhu na bezúplatné nabytí veřejného osvětlení v k.ú. Pitkovice z vlastnictví společnosti
CENTRAL GROUP Ďáblice s.r.o. do vlastnictví hlavního města Prahy

TISK:

Z – 7006

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 51

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/37

Procedurální návrh radního Chabra na sloučení diskuse k bodům pod poř. č. 25/1 – 25/7
Pro: 51 Proti: 0 Zdr. 0
Bylo přijato.
25/1

radní Chabr

k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc.č. 641/24 v k.ú. Satalice z vlastnictví fyzické
osoby do vlastnictví hlavního města Prahy

TISK:

Z – 7060

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 54

PŘIJATO
Materiály pod poř. č. 25/1 – 25/7 uvedl radní Chabr.
Usnesení bylo přijato.
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PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/38

25/2

radní Chabr

k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č 779/40 k.ú. Letňany do vlastnictví hlavního města
Prahy

TISK:

Z – 6831

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 54

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.
25/3

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/39

radní Chabr

k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc.č. 641/49 v k.ú. Satalice z vlastnictví fyzických
osob do vlastnictví hlavního města Prahy

TISK:

Z – 7057

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 53

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.
25/4

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/40

radní Chabr

k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 869/6 k.ú. Střížkov do vlastnictví hlavního města
Prahy

TISK:

Z – 7148

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 54

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

29

6/41

25/5

radní Chabr

ke schválení návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2786 o výměře 661 m2 v k.ú. Libeň

TISK:

Z – 7117

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 53

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.
25/6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/42

radní Chabr

Návrh na úplatné nabytí pozemku v k.ú. Troja

TISK:

Z – 7073

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 54

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.
25/7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/43

radní Chabr

k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 557/2 k. ú. Radlice z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774 do
vlastnictví hlavního města Prahy dle § 11 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném
ke dni 31. 7. 2016

TISK:

Z – 7146

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 54

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

30

6/44

Procedurální návrh radního Chabra na sloučení diskuse k bodům pod poř. č. 26/1 – 26/3
Pro: 55 Proti: 0 Zdr. 0
Bylo přijato.
26/1

radní Chabr

k návrhu úplatného převodu dvou částí pozemku parc.č. 670/18 v k. ú. Bubeneč a zřízení
služebnosti

TISK:

Z – 6825

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 53

PŘIJATO
Materiály pod poř. č. 26/1 – 26/3 uvedl radní Chabr.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/45

Usnesení bylo přijato.
26/2

radní Chabr

k návrhu úplatného převodu pozemků parc. č. 1589/3, parc. č. 1589/4 a parc. č. 1589/5, vše v
k.ú. Vysočany

TISK:

Z – 6915

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 50

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:
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6/46

26/3

radní Chabr

k návrhu úplatného převodu pozemku parc.č. 1101/3 o výměře 78 m2 v k.ú. Hlubočepy

TISK:

Z – 7112

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 52

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.
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PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/47

radní Chabr

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
Svěření:
Praha 3 a Praha 12 (pozemky v k.ú. Žižkov, v k.ú. Kamýk, v k.ú.Modřany a v k.ú Točná)
Praha 12 a Praha 15 (pozemky v k.ú. Modřany, pozemek v k.ú. Horní Měcholupy)
Praha - Slivenec (pozemek v k.ú. Holyně)
Praha - Dolní Počernice a Praha 18 (pozemky v k.ú. Dolní Počernice a v k.ú. Letňany)
Praha - Klánovice (cyklopřístřešky s cyklostojany a cykloboxy v k.ú. Klánovice)
Praha 17 (pozemky v k.ú. Řepy)
Praha 11 (pozemky zeleně v k.ú. Háje, Chodov a pozemky a komunikační stavby v k.ú.
Chodov)
Praha 5 (pozemky v k.ú. Smíchov)
Praha 4 (pozemky v k.ú. Krč, Michle a Nusle)
Praha 9 (nemovitosti v k.ú. Vysočany)
Praha 6 (pozemky v k.ú. Bubeneč, Hradčany, Střešovice, Ruzyně)
Praha 16 (pozemky v k.ú. Radotín)
Praha 11 (pozemky v k.ú. Chodov)
Praha 11 (pozemky v k.ú. Háje)
Praha 15 (pozemky v k.ú. Hostivař a v k.ú. Horní Měcholupy)
Praha - Zbraslav (nemovitosti v k.ú. Zbraslav)
Praha - Újezd (pozemky a komunikační stavba v k.ú. Újezd u Průhonic)
Odejmutí:
Praha - Zličín (pozemky v k.ú. Sobín)
Praha - Řeporyje (pozemky v k.ú. Řeporyje a Zadní Kopanina)
Praha 16 (pozemky v k.ú. Radotín)
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TISK:

Z – 7167

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 52

PŘIJATO
Materiál uvedl radní Chabr.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/48

Pozměňovací návrh radního Chabra - v příloze č. 1 k usnesení z obecně závazné vyhlášky
v čl. I. v textu 1. „V příloze č. 7 části A se v části Praha 3 na konci doplňuje tento výčet:“
se vyjme třetí řádek pozemku s textem ve znění: „Žižkov 2183/65, 1659“
Pro: 52 Proti: 0 Zdr. 0
Bylo přijato.
Usnesení bylo přijato.
28

radní Johnová

k návrhu na uzavření Dohody o ukončení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace DOT/04/02/007267/2018 s organizací Středisko prevence a léčby
drogových závislostí - DROP IN, o.p.s.

TISK:

Z – 6918

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 51

PŘIJATO
Materiál uvedla radní Johnová.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/49

V diskusi vystoupily tyto členky ZHMP: Udženija, radní Johnová, předsedkyně výboru pro
sociální politiku ZHMP Horáková
Usnesení bylo přijato.
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29

radní Johnová

k návrhu na financování projektů v rámci Programů primární prevence ve školách a
školských zařízeních pro rok 2019

TISK:

Z – 7094

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 48

PŘIJATO
Materiál uvedla radní Johnová.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/50

Usnesení bylo přijato.
30

radní Johnová

k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy na základě Programů v oblasti Akce
celopražského významu pro rok 2019

TISK:

Z – 7071

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 50

PŘIJATO
Materiál uvedla radní Johnová.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/51

V diskusi vystoupil předseda výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP Růžička.
Na jeho vystoupení reagovala radní Johnová.
Usnesení bylo přijato.
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31

radní Johnová

k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v rámci Programu adiktologických služeb
pro rok 2019

TISK:

Z – 7083

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 48

PŘIJATO
Materiál uvedla radní Johnová.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/52

Usnesení bylo přijato.
32

radní Johnová

k návrhu na financování projektů v rámci Programu hl. m. Prahy pro oblast adiktologických
služeb pro městské části pro rok 2019

TISK:

Z – 7072

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 51

PŘIJATO
Materiál uvedla radní Johnová.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

Usnesení bylo přijato.
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6/53

33/1

radní Johnová

k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální
neinvestiční dotace z kap. 0504, § 4399 a úpravu rozpočtu v roce 2019

TISK:

Z – 7065

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 51

PŘIJATO
Materiál uvedla radní Johnová.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/54

V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: náměstek primátora Scheinherr, předsedkyně
výboru pro sociální politiku ZHMP Horáková.
Usnesení bylo přijato.
33/2

radní Johnová

k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hlavního města Prahy v roce
2019 v sociální oblasti a úpravu rozpočtu v kap. 0504 v roce 2019

TISK:

Z – 7158

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 49

PŘIJATO
Materiál uvedla radní Johnová.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/55

V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: předsedkyně výboru pro sociální politiku ZHMP
Horáková, Bílek, radní Johnová
Usnesení bylo přijato.
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34

radní Johnová

Aktualizace Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a udělení Pověření
k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro tzv. Centrum duševního zdraví

TISK:

Z – 7182

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 50

PŘIJATO
Materiál uvedla radní Johnová.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/56

Usnesení bylo přijato.
35

radní Johnová

k výzvě premiérovi a vládě ČR v souvislosti s krizí v obecní sociální práci

TISK:

Z – 7256

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 43

PŘIJATO
Materiál uvedla radní Johnová.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 3

USNESENÍ ČÍSLO:

6/57

V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: předsedkyně výboru pro sociální politiku ZHMP
Horáková, Nepil, radní Johnová, Bílek, Čižinský, Brož, předseda výboru pro zdravotnictví,
sport a volný čas ZHMP Růžička, Benda, Udženija, Arden, Portlík
Závěrečné slovo přednesla radní Johnová, která reagovala na diskusní příspěvky.
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Pozměňovací návrh Ing. Miloše Růžičky (podtrženě zvýrazněný text) – příloha č. 2 k tisku
Z – 7256
(radní Johnová se s návrhem ztotožnila)
„PŘEDMĚT: Výzva premiérovi a Vládě ČR k řešení krize obecní sociální práce v
Praze
Žádáme premiéra a Vládu ČR, aby navýšili rozpočet na obecní sociální práci a zajistili
nejen její udržení, ale i další rozvoj za účelem zmírňování sociálního vyloučení a chudoby.
Obce pro plnění svých povinností plynoucích ze zákona o sociálních službách a zákona o
pomoci v hmotné nouzi nezbytně potřebují stabilní, přiměřenou a předvídatelnou podporu
ze státního rozpočtu.
MPSV ČR pro rok 2019 odůvodněně navrhlo zvýšit zhruba o jednu třetinu objem
prostředků určených ve státním rozpočtu na výkon sociální práce obcí. Vláda ČR ale
nepodpořila toto navýšení a naopak nečekaně navrhla snížení objemu finančních
prostředků pro rok 2019, které v praxi znamená pouze poloviční podporu pro obecní
sociální práci oproti předchozímu roku.
Podle
výsledků
zveřejněných
na
webových
stránkách
MPSV
(https://www.mpsv.cz/cs/34833) došlo v letošním roce ke škrtům dotačního titulu na
podporu pražské sociální práce v přenesené působnosti, které představují krácení dotací o
80 % ve srovnání s aktuálními finančními potřebami, vyjádřenými v žádostech městských
částí. Celková částka potřebná na zajištění obecní sociální práce v Praze na rok 2019 činí
90 747 646 Kč. Výše dotace je pouhých 17 179 417 Kč.
Městské části žádaly o tyto finance, neboť sociální práce je dlouhodobě podfinancovaná a
nároky na modernizaci a profesionalizaci, stejně jako demografické trendy a na ně vázaný
růst potřeb podpory v populaci, vyžadují dlouhodobý rozvoj kapacit obecní sociální práce.
Praha řeší celou řadu vážných výzev souvisejících s životem velkoměsta, zejména jde o
dopady bezdomovectví, zneužívání návykových látek, epidemie AIDS a další. Tak jako i
jiné regiony se Praha musí vypořádat s velkou zadlužeností, reformou psychiatrické péče,
prudkým nárůstem lidí s autismem apod. Nadto hlavní město musí zastavit desítky let
zakotvenou absurdní tradici vyvážení lidí s postižením z Prahy do ústavů v pohraničí, která
nemá v jiných krajích obdoby. Pro řešení těchto a dalších výzev je absolutně nezbytná silná
a profesionální sociální práce zakotvená na sociálních odborech městských částí.
Místo rozvoje vytvořilo snížení objemu financí krizi v sociální práci. Politika škrtů totiž
znamená destabilizaci i těch stávajících, již nedostatečných kapacit, a dostává městské části
do situace, kdy budou nuceny porušovat metodické pokyny vydané MPSV – zejména
požadavek na nekumulování funkcí, který je nežádoucí z etického stejně jako metodického
hlediska, nebo požadavek správného zařazení sociálních pracovníků do 11. platové třídy,
jež se navíc posuzuje v rámci pravidelných kontrol.
V případě takto nízké podpory ze strany MPSV nebude možné udržet stávající kvalitu
výkonu sociální práce, o jejím dalším rozvoji a profesionalizaci ani nemluvě. Městské části
nebudou mít dostatek prostředků na zajištění činností sociální práce, které jsou vykonávány
v souvislosti s povinnostmi uvedenými v zákoně o sociálních službách a zákoně o pomoci
v hmotné nouzi. Pokud se situace s financováním sociálních služeb a sociální práce nebude
neprodleně řešit, pocítí Pražané v brzké době omezení v poskytování služeb.
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Vyzýváme proto premiéra a Vládu ČR k řešení krize obecní sociální práce v Praze ČR
způsobené snížením rozpočtu a dofinancování výkonu sociální práce na obcích podle
původních požadavků městských částí pro rok 2019“
Usnesení bylo přijato.
36

radní Šimral

k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. Prahy a přidělení grantů v Programech celoměstské
podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2019

TISK:

Z – 7119

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 52

PŘIJATO
Materiál uvedl radní Šimral.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/58

Usnesení bylo přijato.
37

radní Šimral

k návrhu na přidělení jednoletých grantů v oblasti podpory sportu a tělovýchovy na rok 2019
v programech II. B a II. C a schválení výpovědí Veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové
dotace - víceletých grantů uzavřených s příjemci dotací v programu II. C v roce 2018

TISK:

Z – 7124

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 50

PŘIJATO
Materiál uvedl radní Šimral.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

Usnesení bylo přijato.
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6/59

38

radní Šimral

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

TISK:

Z – 7114

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 50

PŘIJATO
Materiál uvedl radní Šimral.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/60

Usnesení bylo přijato.
39

radní Šimral

k návrhu na přidělení partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti sportu v roce 2019

TISK:

Z – 7137

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 48

PŘIJATO
Materiál uvedl radní Šimral.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

Usnesení bylo přijato.
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6/61

40

radní Šimral

k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové investiční
dotace s příjemcem dotace AFK Slavoj Podolí Praha, z.s.

TISK:

Z – 7152

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 50

PŘIJATO
Materiál uvedl radní Šimral.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/62

Usnesení bylo přijato.
Procedurální návrh radního Šimrala na sloučení diskuse k bodům pod poř. č. 41/1 – 41/4
Pro: 51 Proti: 0 Zdr. 0
Bylo přijato.
41/1

radní Šimral

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

TISK:

Z – 7068

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 50

PŘIJATO
Materiály pod poř. č. 41/1 – 41/4 uvedl radní Šimral.
Usnesení bylo přijato.
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PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/63

41/2

radní Šimral

k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola pro žáky se
specifickými poruchami chování, se sídlem 152 00 Praha 5 - Hlubočepy, Na Zlíchově 254/19

TISK:

Z – 7079

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 51

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.
41/3

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/64

radní Šimral

k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola Jarov

TISK:

Z – 7186

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 49

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.
41/4

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/65

radní Šimral

k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Jižní Město v
působnosti odboru SML MHMP

TISK:

Z – 7116

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 51

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

42

6/66

42

radní Třeštíková

k návrhu na udělení individuálních neinvestičních účelových dotací v oblasti cestovního ruchu
z kap. 06 v roce 2019

TISK:

Z – 7141

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 51

PŘIJATO
Materiál uvedla radní Třeštíková.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/67

Usnesení bylo přijato.
43

radní Třeštíková

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

TISK:

Z – 7142

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 50

PŘIJATO
Materiál uvedla radní Třeštíková.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

6/68

Usnesení bylo přijato.
44

předsedové výborů ZHMP

k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP

TISK:

Z – 7258

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 48

PROTI: 2

ZDRŽEL SE: 0

PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO: 6/69
Úvodem seznámil primátor hl. m. Prahy přítomné s předloženým návrhem.
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V rámci diskuse vystoupili tito členové ZHMP: Prokop, radní Chabr, Portlík
Hlasování proběhlo k následujícímu textu usnesení:
„Zastupitelstvo hlavního města Prahy
I. odvolává ke dni 26. 4. 2019 z funkce člena Výboru pro evropské záležitosti ZHMP
zastupitele HMP Mgr. Tomáše Portlíka
II. volí ke dni 27. 4. 2019 do funkce člena Výboru pro evropské záležitosti ZHMP
zastupitele HMP PharmDr. Petra Fifku“
Usnesení bylo přijato.
Členům ZHMP byly rozdány tyto informace:
1
Z-7225 o významných dopravních omezeních na hlavních
komunikacích v Praze
2

náměstek
primátora
Scheinherr
Z-7181 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v radní Šimral
roce 2019 o neinvestiční transfery ze státního
rozpočtu z MŠMT a k úpravě rozpočtu závazných
ukazatelů na rok 2019 v kap. 0416

Při zasedání ZHMP byl vyvěšen dopis, adresovaný ZHMP:
Odpověď I. náměstka primátora Hlaváčka – využití pozemků v souladu s obecně závaznou
vyhláškou HMP č. 32/1999 Sb. HMP, o závazné části ÚP ze dne 26. 10. 1999, dle Opatření
obecné povahy č. 06/2009
(adresáti: Ing. Jaroslav Novotný, předseda výboru SVJ Angelova a p. Marcel Ryska,
místopředseda SVJ Angelova)
Reakce I. náměstka primátora Hlaváčka na téma „Pražský okruh“
(Ing. Karel Havlíček, *****)
Reakce náměstka primátora Scheinherra – dodatek k Memorandu – dopis od starostky MČ
Praha 20
(Úřad MČ Praha 20 – Horní Počernice, Mgr. Alena Štrobová - starostka)
Dopis ve věci obdržení žádosti o prodej pozemků parc. č. 2110/12 a 2110/14 v k. ú.
Hloubětín – nutnost doplnit o stanoviska, resp. aktualizace původních stanovisek
příslušných odborů MHMP a příslušné MČ HMP
(MHMP – odbor hospodaření s majetkem, Ing. Jaroslav Konvalinka – vedoucí oddělení)
Stížnost na rušení nočního klidu
(MUDr. Petr Tax, *****)
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Dopis určený členům ZHMP – žádost o hlasování proti změnám územního plánu – tisk Z –
5337
(Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, *****)
Dopis určený členům ZHMP – změny územního plánu, a to Z2844 a Z2866/00 – obě v k.
ú. Dolní Chabry – uvedené v tisku Z – 5337
(Ing. Pavel Šušák, Ing. Zdena Šušáková, *****)
Nesouhlas s přeměnou Beranovky v páteřní komunikaci – Dolní Chabry
(odesílatel anonymizován)
Žádost o projednání nového bodu na ZHMP dne 25. 4. 2019 – Petice – Motol – Sokolovna
(Jaroslav Pašmik, ****)
Otevřený dopis – výzva spolků, žádající pokračování v humanizaci Severojižní magistrály
(Vratislav Filler, Auto*Mat, z. s.)
Privatizace domů čp. 1327, 1328, 1329 v ul. Španielova, Praha – Řepy – převzetí právního
zastoupení Bytového družstva výše uvedených domů
(JUDr. Marcela Ondřejová, advokátka ČAK, ****)
Reakce I. náměstka primátora Hlaváčka – na otevřený dopis p. primátorovi – pořizování
Územního plánu a jeho změn dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Lenka Holubcová, předsedkyně OS SEPPIA, z.s.)
Návrh opatření k zápisu z 33. jednání Komise RHMP Rada světové památky dne 1. 10.
2018 – elektronické podání přijaté dne 23. 3. 2019
(Sdružení OI Pankráce, Ing. Vít Janoušek, *****)
Žádost o přerušení projednávání návrhu změny Z2844, tisk Z – 5337 – elektronické podání
ze dne 24. 4. 2019
(Městská část Praha – Dolní Chabry, Ing. Barbora Floriánová – starostka MČ)
Žádost o zamítnutí navrženého bodu č. 6, tisku Z – 5337 – elektronické podání ze dne 24.
4. 2019
(Ing. Josef Maun, ****)

Obsah vystoupení všech diskutujících je obsažen ve stenografickém zápisu tohoto
zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy.
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Přijatá usnesení ZHMP č. 6/1 až č. 6/69 jsou součástí tohoto zápisu.
Primátor hl. m. Prahy zakončil jednání v 0,58 hodin.

MUDr. Zdeněk H ř i b
primátor hl. m. Prahy

Ověřovatelé zápisu:

Pavel Z e l e n k a

Mgr. Marta G e l l o v á

Zapsala: Mgr. Jana Soběslavská
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