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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 

 
11. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 14. 11. 2019 od 8,30 hod. 
(v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 15. 11. 2019) 

 
  ____________________________________________________________________________ 
 

  Pravidelný bod v pevném čase  12,30 – 13,15 
Návrhy, připomínky a podněty občanů hl.m. Prahy 
 

  

  Pravidelný bod v pevném čase  13,15 – 14,00 
Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP 
 

  

  Složení slibu členky ZHMP Ing. Jany Komrskové 
 

  

* Z-7802 k "Petici za zachování lékařské pohotovosti na Poliklinice 
Malešice" 
 
*Tisk bude projednán v jednom programovém bloku od 17.00 

JUDr. Jaroslava 
Janderová 
předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 
 

 

* Z-7725 k Petici za nesouhlas s podobou projektu výstavby - Penzion pro 
důchodce "Domov Bílčická" 
 
*Tisk bude projednán v jednom programovém bloku od 17.00 

JUDr. Jaroslava 
Janderová 
předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 
 

 

1 Z-7717 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

R-34658 
4.11.19 

2 Z-7724 ke schválení projektů v rámci 49. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

U-2244 
21.10.19 

3 Z-7589 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.8/19 ze dne 20.6.2019 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 

U-2201 
14.10.19 

4 Z-7512 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-33696 
4.11.19 

5/1 Z-7687 k návrhu na úplatné nabytí pozemku č. parc. 473/363 v kat. ú. 
Veleslavín do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-34533 
4.11.19 

5/2 Z-7734 k návrhu na úplatné nabytí částí pozemků parc. č. 797 a 805 v k. ú. 
Lochkov do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-34720 
11.11.19 
 

5/3 Z-7735 k návrhu na úplatné nabytí pozemků č. parc. 194/1, 194/8, 194/23, 
307/7, 307/8, 307/9, 307/10, 307/12, 307/13, 307/14, 307/15, 
307/16, 307/17, 307/18, 418/6, 422/2 a 465/30 v kat. ú. Křeslice do 
vlastnictví hl. m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-34717 
11.11.19 
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6 Z-7698 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská 
infrastruktura na rok 2019 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-34606 
4.11.19 

7 Z-7740 k návrhu na snížení rozpočtu kapitálových výdajů odboru INV 
MHMP v roce 2019 v kap. 02 a poskytnutí účelové investiční 
dotace Městské části Praha - Slivenec a Městské části Praha – 
Nebušice 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-34734 
11.11.19 
 

8 Z-7696 k návrhu na poskytnutí individuální dotace Kuli Film s.r.o. 
 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-34475 
11.11.19 
 

9 Z-7583 k záměru odboru investičního MHMP na uzavření smlouvy s 
dodavatelem Pražská vodohospodářská společnost a.s. ve smyslu 
ustanovení § 11 ZZVZ na akci "Stavba č. 0057 Prodloužení stoky 
A2, etapa 0004 část 05 - splašková kanalizace Jih, část 06 - 
dešťová kanalizace Jih, II. fáze; stavební práce" 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

U-2248 
21.10.19 

10 Z-7783 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelovou 
investiční dotace pro MČ Praha 10 na zpracování projektové 
dokumentace železniční zastávky Praha - Depo Hostivař 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-34879 
4.11.19 

11 Z-7743 k návrhu na navýšení rozpočtu běžných výdajů MHMP ODO-SK v 
kapitole 03 Doprava 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-34864 
4.11.19 

12 Z-7704 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na úplatné nabytí 
komunikací, chodníků, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení 
pro stavbu č. 42932 P+R Černý Most III. 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-31999 
11.11.19 
 

13 Z-7345 k návrhu na úplatné nabytí částí pozemků parc.č. 4485/42 a 
4485/43 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, z vlastnictví 
společnosti Hornbach Baumarkt CS spol. s r.o. do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-33236 
4.11.19 

14 Z-7700 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 404/14 a 2600/3 v 
k.ú. Libeń, obec Praha do vlastnictví hlavního města Prahy 
 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

U-2202 
14.10.19 

15 Z-7793 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 8/43 ze dne 20. 6. 2019 
k žádosti Pardubického kraje o udělení souhlasu s vedením vlaků v 
závazku veřejné služby na území hlavního města Prahy 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-34703 
4.11.19 

16 Z-7680 ke schválení memoranda o spolupráci mezi hl.m.Prahou a 
Středočeským krajem v oblasti rozvoje 
cykloturistiky a cyklodopravy 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

U-2183 
14.10.19 

17 Z-7642 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc č. 1342/15, 1343, 1344, 
1376, 1342/820 v k.ú. Jinonice z vlastnictví Výstaviště Praha, a.s. 
do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

U-2253 
21.10.19 

18 Z-7757 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy a uvolnění 
návratné finanční výpomoci MČ Praha 12 z rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-34798 
4.11.19 
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19 Z-7723 k žádosti MČ Praha - Petrovice o změnu účelu finančních 
prostředků obdržených v letech 2018 a 2019 jako podíl MČ na 
odvodu z loterií dle § 41i  zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a 
jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., a na 
dani z hazardních her podle § 7 zákona č. 187/2016 Sb., o dani z 
hazardních her 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-34669 
4.11.19 

20/1 Z-7721 k návrhu na změnu účelu finančních prostředků poskytnutých MČ 
Praha – Újezd 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-34645 
4.11.19 

20/2 Z-7728 k návrhu na změnu charakteru účelové dotace poskytnuté v roce 
2019 MČ Praha  - Nedvězí z rozpočtu hl.m. Prahy z rezervy pro 
MČ 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-34685 
4.11.19 

20/3 Z-7729 k návrhu na změnu charakteru části účelové investiční dotace 
poskytnuté MČ Praha - Čakovice z inv. rezervy hl. m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-34584 
4.11.19 

21/1 Z-7805 k návrhu na využití předkupního práva ke spoluvlastnickému 
podílu na pozemku v k. ú. Střížkov, obec Praha 
 

radní Chabr R-34774 
11.11.19 
 

21/2 Z-7806 k návrhu na využití předkupního práva ke spoluvlastnickému 
podílu na pozemku v k. ú. Střížkov, obec Praha 
 

radní Chabr R-34938 
11.11.19 
 

22/1 Z-7561 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 
1/12 k pozemkům parc.č. 278/27, 279/25, 279/26, 279/27, 279/30 
a 279/31 vše k.ú. Stodůlky 
 

radní Chabr R-33968 
4.11.19 

22/2 Z-7636 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 1264/2, 1205/13 a 
1358/8 v k.ú. Chodov 
 

radní Chabr U-2273 
21.10.19 

22/3 Z-7543 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. ú. Letňany, Řepy a 
Šeberov 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 R-33862 
4.11.19 

23/1 Z-7532 k návrhu na úplatný převod  pozemků par.č. 2322/45 a 2322/77 v 
k.ú. Hostivař, obec Praha 
 

radní Chabr U-2188 
14.10.19 

23/2 Z-7390 k návrhu na úplatný převod  pozemku par.č. 4555/368 v k.ú. 
Modřany, obec Praha 
 

radní Chabr U-2219 
14.10.19 

23/3 Z-7677 k návrhu na úplatný převod pozemku pac.č. 1589/21 o výměře 16 
m2 včetně stavby trafostanice k.ú. Dubeč 
 

radní Chabr R-34512 
4.11.19 

24 Z-7190 k návrhu na schválení úplatného převodu spoluvlastnického podílu 
o velikosti id. 1/2 na pozemku parc. č.2185 o celkové výměře 542 
m2 v k.ú. Libeň 
 

radní Chabr U-2220 
14.10.19 

25/1 
 

Z-7560 k návrhu na bezúplatné nabytí 4 ks sloupů veřejného osvětlení 
včetně kabelového vedení v k. ú. Košíře z vlastnictví společnosti 
INTERTRADE - BYDLENÍ NASKOVÉ, s.r.o. do vlastnictví hl. 
m. Prahy 
 

radní Chabr U-2221 
14.10.19 

25/2 Z-7699 k návrhu na bezúplatné nabytí 25 ks sloupů veřejného osvětlení 
včetně kabelového vedení v k. ú. Kamýk z vlastnictví společnosti 
CENTRAL GROUP Nad Modřanskou roklí a.s. do vlastnictví hl. 
m. Prahy 
 

radní Chabr R-34575 
4.11.19 
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25/3 Z-7563 k návrhu na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla a veřejného 
osvětlení vše v k.ú. Zličín z vlastnictví společností YIT Stavo s.r.o. 
do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr R-33980 
4.11.19 

26/1 Z-7776 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 20  (pozemky v k.ú. Horní Počernice) 
Praha 16 (pozemky v k.ú. Radotín) 
Praha 3 (pozemky v k.ú. Žižkov) 
Praha 3 (pozemky v k.ú. Žižkov) 
 
 
Odejmutí: 
Praha 20  (pozemky v k.ú. Horní Počernice) 
Praha 16 (pozemky v k.ú. Radotín) 
Praha - Troja (pozemek v k.ú. Troja) 
Praha 5 (pozemky v k.ú. Hlubočepy) 
Praha 20  (pozemky v k.ú. Horní Počernice) 
Praha 20 (pozemky v k.ú. Horní Počernice) 
 
 

radní Chabr U-2274 
U-2275 
U-2276 
21.10.19 
R-34561 
4.11.19 
 
 
 
 
_______ 
U-2274 
U-2275 
U-2276 
U-2277 
U-2278 
21.10.19 
R-34241 
4.11.19 

26/2 Z-7786 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 svěřené věci z vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha 1 (pozemek v k.ú. Nové Město) a k návrhu změny 
zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium prof. Jana 
Patočky 
 
 

radní Chabr R-34275 
11.11.19 
 

27 Z-7773 k návrhu na připojení hlavního města Prahy k iniciativě Fast-Track 
Cities 
 

radní Johnová R-34842 
4.11.19 

28 Z-7643 k návrhu 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, závazky a majetek, bude příspěvková 
organizace Správa pražských hřbitovů, Vinohradská 2807/153c, 
Praha 3 
 

radní Johnová R-34374 
4.11.19 

29 Z-7650 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 0582 a poskytnutí účelové 
dotace městské části MČ Praha Čakovice 
 

radní Johnová R-34334 
4.11.19 

30 Z-7794 vyjádření hl. m. Prahy k investičnímu záměru Diakonie ČCE - 
středisko Praha 

radní Johnová R-34906 
11.11.19 
 

31/1 Z-7692 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 
DOT/04/02/007339/2019 - prodloužení doby dosažení účelu 
dotace 
 

radní Johnová R-34416 
4.11.19 

31/2 Z-7710 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 
DOT/82/02/000317/2019 - prodloužení doby dosažení účelu 
dotace 
 

radní Johnová R-34444 
4.11.19 
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32 Z-7611 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 3/15 ze dne 24. 1. 2019  
k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu Pražský 
voucher na inovační projekty a projektu Specializované vouchery 
spolufinancovaných v rámci Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 
 

radní Šimral U-2193 
14.10.19 
 

33 Z-7691 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy v kapitole 04 a 
poskytnutí investičních účelových dotací v rámci spolufinancování 
investičních projektů podpořených Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR dle podmínek Výzvy V3 Sport, 
investice 2019/2020 
 

radní Šimral R-34542 
4.11.19 

34/1 Z-7765 k návrhu na poskytnutí dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na 
rok 2019 z kapitoly 04 - Školství, mládež a sport MČ Praha 20 a 
12 
 

radní Šimral R-34826 
4.11.19 

34/2 Z-7771 k návrhu na poskytnutí dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na 
rok 2019 z kapitoly 04 - Školství, mládež a sport MČ HMP 
 

radní Šimral R-34849 
4.11.19 

35 Z-7579 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí účelové dotace - jednoletého grantu k investiční dotaci 
s příjemcem dotace TJ Břevnov, z.s. 
 

radní Šimral R-33924 
4.11.19 

36 Z-7733 k návrhu na změnu účelu čerpání grantů v oblasti volného času 
dětí a mládeže na rok 2019 
 

radní Šimral R-34673 
4.11.19 

37 Z-7817 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci a účelové 
dotace z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy městské části Praha 11 v 
souvislosti se vstupem do společnosti AR DELTA, a.s. 
 

radní Šimral R-34979 
11.11.19 
 

38 Z-7534 k dalšímu postupu v projektu MOBILus 
 

radní Šimral R-33126 
4.11.19 
 

39 Z-7666 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, 
Chotouňská 476 
 

radní Šimral U-2286 
21.10.19 

40/1 Z-7778 k návrhu prodeje bytových domů, zastavěných a funkčně 
souvisejících pozemků dle Pravidel postupu při prodeji bytových 
jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících 
pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Zábranský R-34863 
4.11.19 

40/2 Z-7781 k návrhu prodeje bytových domů, zastavěných a funkčně 
souvisejících pozemků dle Pravidel postupu při prodeji bytových 
jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících 
pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Zábranský R-34620 
4.11.19 

40/3 Z-7790 k návrhu prodeje bytových domů, zastavěných a funkčně 
souvisejících pozemků dle Pravidel postupu při prodeji bytových 
jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících 
pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Zábranský R-34898 
4.11.19 

40/4 Z-7800 k návrhu prodeje bytových domů, zastavěných a funkčně 
souvisejících pozemků dle Pravidel postupu při prodeji bytových 
jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících 
pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Zábranský R-34922 
4.11.19 
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41 Z-7819 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP předsedové výborů 
ZHMP 

 

42 Z-7801 k "Petici za zamezení plánovaných stavebních úprav ve Velké 
strahovské zahradě na Petříně" 

JUDr. Jaroslava 
Janderová 
předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 
 

 

 
 
 
 
 
K     I N F O R M A C I 

 

1 Z-7785 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích 
v Praze 

náměstek primátora 
Scheinherr 

 

2 Z-7769 informace o stavu implementace Operačního programu Praha - 
pól růstu ČR 

primátor  
hl.m. Prahy 

 

3 Z-7782 k informativní zprávě o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
Zastupitelstva hl.m. Prahy 

primátor  
hl.m. Prahy 
 

 

4 Z-7808 k žádosti o informaci pana poslance Petra Dolínka primátor  
hl.m. Prahy 
 

 

5 Z-7798 Informace o Radou HMP schválené úpravě řešení staveb 
městského okruhu č. 0081 MO Pelc/Tyrolka - Balabenka a č. 
0094 MO Balabenka - Štěrboholská radiála a stavby č. 8313 
Libeňská spojka dle urbanisticko-dopravní studie, vypracované 
v VI/2019 společnostmi  SG 0081 PTB, LG 8313 LS a  SATRA 
- MMD - Městský okruh 
 

náměstek primátora 
Scheinherr 

R-34099 
4.11.19 

6 Z-7770 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 
o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT a k 
návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 
2019 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem 
Prahou a u škol a školských zařízení, zřizovaných městskými 
částmi hlavního města Prahy 
 

radní Šimral U-2282 
U-2283 
21.10.19 
R-34755 
R-34760 
4.11.19 

 


	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

