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

 
                26. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

                        které se konalo dne 25. 4. 2013 od 9,00 hod. 
                        

 __________________________________________________________________________ 
 
 

  12,30 – 13,15 
Návrhy, připomínky a podněty občanů hl.m. Prahy 

  

  13,15 – 14,00 
Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP 

  

1. 1719 Informace o stavu projektu Opencard ke konci r. 2012 radní Vorlíčková  
2. 1560 k návrhu na udělení grantů v oblasti prevence kriminality v roce 

2013 
primátor hl.m. Prahy  

3. 1527 k návrhu na účelovou neinvestiční dotaci městským částem 
hlavního města Prahy - na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 

primátor hl.m. Prahy  

4. 1532 k návrhu na udělení souhlasu městské části Praha - Běchovice k 
přijetí úvěru ve výši 16 mil. Kč na úhradu závazku, který vznikne 
v souvislosti s uzavřením dohody o narovnání se  společností 
SAOS s.r.o. a na rekonstrukci nádvoří v objektu Stará pošta 

primátor hl.m. Prahy  

5. 1682 k záměrům odboru SVM MHMP na realizaci veřejných zakázek 
souvisejících se službou veřejného osvětlení na území hlavního 
města Prahy 

radní Udženija  

6. 1652 k návrhu obecně závazné vyhlášky o omezujících opatřeních k 
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s 
provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně 
přístupných místech 

radní Udženija  

7/1. 1499 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 617/4 o výměře 
20.447 m2 a parc. č. 618/12 o výměře 790 m2 o celkové výměře 
21.237 m2 vše v k.ú. Bohnice z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví společnosti Real property development s.r.o., IČO 242 
85 340 

radní Udženija  

7/2. 1409 k návrhu na úplatné vypořádání spoluvlastnického podílu formou 
úplatného převodu části pozemku parc.č. 62/1 o výměře 1283 m2 v 
k.ú. Vokovice ve spoluvlastnictví společnosti KAVALEN Krutec, 
s.r.o. a hl.m. Prahy – výměna důvodové zprávy 

radní Udženija  

7/3. 1438 k návrhu na úplatný převod částí pozemků parc. č. 395/1 o výměře 
84 m2, parc. č. 396/1 o výměře 1 m2 a parc. č. 396/66 o výměře 71 
m2 k.ú. Libeň 

radní Udženija  

7/4. 1570 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2361 o výměře 593 
m2 v k.ú. Krč 

radní Udženija  

7/5. 1093 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3861/3 o výměře 33 
m2 k.ú. Libeň 

radní Udženija  

7/6. 041 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 2551/29 k.ú. 
Strašnice o výměře 66 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví 
Guojun Gaa 

radní Udženija  
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7/7. 1416 k návrhu na úplatný převod částí pozemků parc.č. 133/1 a parc.č. 

133/11 dle GP oddělené a nově označené jako pozemky parc.č. 
133/11-20 z vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví 
vlastníků přilehlých nemovitostí č.p. 1131-1139 v kat. území 
Chodov 

radní Udženija  

7/8. 1432 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 281/52 o výměře 
1066 m2 v kat. území Zličín, z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví společnosti CPI Reality, a.s. 

radní Udženija  

7/9. 1201 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 2049/3, k.ú. Košíře z 
vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví společnosti Na Stárce, s.r.o., 
IČO 248 20 032 

radní Udženija  

7/10. 1214 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 331/2, k.ú. Ruzyně z 
vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví MUDr. Lucie a Ing. Karla 
Jordákových 

radní Udženija  

7/11. 1267 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 3956/2 o výměře 
181 m2 v kat. území Modřany z vlastnictví hl. m. Prahy do SJM 
pana Ing. Ladislava Šelepy a paní Ing. Jany Šelepové 

radní Udženija  

7/12. 1301 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 1627/1 o výměře 
2 m2 (včetně opěrné zdi na předmětné části pozemku umístěné) v 
k.ú. Hlubočepy z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví paní 
Moniky Bartlové 

radní Udženija  

8/1. 1395 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 3477/345 a parc. č. 
3477/346 v k. ú. Břevnov z vlastnictví Alberta Jarovského do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Udženija  

8/2. 1389 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 860/6 v k. ú. Zápy z 
vlastnictví Ing. Jitky Vohnické do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Udženija  

8/3. 1328 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1520/22 k.ú. Šeberov 
z vlastnictví ČR - ČPP Transgas, s.p. do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Udženija  

8/4. 1035 k návrhu na úplatné nabytí ideálních podílů pozemků parc. č. 
4535/6 o výměře 404 m2, parc. č. 3968/48 o výměře 1021 m2, 
parc. č. 3976/20 o výměře 18 m2, parc. č. 3976/69 o výměře 228 
m2, parc. č. 3976/73 o výměře 224 m2, parc. č. 3976/75 o výměře 
161 m2, parc. č. 3976/76 o výměře 164 m2, ideálních podílů částí 
pozemků parc. č. 3968/60 (dle GP č. 4234-12/2012 ze dne 
22.2.2012 odděleného a nově označeného jako pozemek parc. č. 
3968/63 o výměře 51 m2) a parc. č. 3968/1 (dle GP č. 4234-
12/2012 ze dne 22.2.2012 odděleného a nově označeného jako 
pozemek parc. č. 3968/62 o výměře 193 m2), vše v k. ú. Horní 
Počernice, do vlastnictví hl. m. Prahy v souvislosti s realizací 
stavby č. 0053 "Vysočanská radiála" 

radní Udženija  

9/1. 1485 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 13/12 o výměře 
153 m2 v k.ú. Strašnice z vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, do vlastnictví hlavní města Prahy 

radní Udženija  

9/2. 1501 k návrhu na bezúplatné nabytí id. 4/5 pozemku parc. č.1455/1 ost. 
plocha, ostatní komunikace o výměře 787 m2 v k.ú. Liboc  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 do 
vlastnictví  hl.m. Prahy 

radní Udženija  

9/3. 1403 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 127/12, parc.č. 
224/26, parc.č. 224/27 a parc.č. 224/28 v k.ú. Hájek u Uhříněvsi a 
rozšíření části stávající komunikace Pod Markétou  v rozsahu 
chodníku, vybudovaného na pozemcích parc.č. 127/1, parc.č. 
127/12, parc.č. 224/8, parc.č. 224/26, parc.č. 224/27 a parc.č. 
224/28  v k.ú. Hájek u Uhříněvsi  z vlastnictví SD Bohemia Group 
a.s., se sídlem Ukrajinská 1488/10, 101 00  Praha 10, 
IČO:28992466 do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Udženija  
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9/4. 1469 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Jinonice a k.ú. 
Nebušice z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s 
majetkem státu pro Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik 
"v likvidaci" do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Udženija  

9/5. 1517 k návrhu na bezúplatné nabytí splaškových kanalizačních stok v 
k.ú. Pitkovice z vlastnictví společnosti CENTRAL GROUP 
technická infrastruktura s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Udženija  

9/6. 1546 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků, chodníků pro pěší, 
komunikace, odvodnění vč. vpustí a dopravních značek vše v k.ú. 
Kobylisy z vlastnictví společnosti Salesiánská provincie Praha do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Udženija  

9/7. 1563 k návrhu na bezúplatné nabytí veřejného vodovodního řadu LT 
DN 200 a splaškové kanalizace KT DN 300 v k.ú. Nové Město z 
vlastnictví  společnosti ČSAD Praha holding a.s.do vlastnictví 
hl.m. Prahy 

radní Udženija  

10. 1335 k návrhu směny pozemku parc.č. 1877/2 o výměře 5m2 v k.ú. 
Záběhlice ve vlastnictví společnosti Blyth s.r.o., za pozemek 
parc.č. 1864/6 o výměře 2m2 v k.ú. Záběhlice ve vlastnictví hl. m. 
Prahy 

radní Udženija  

11. 1668 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  
MČ Praha 9 – budova bez č.pop./č.ev. v k.ú. Vysočany a pozemky 
                       v k.ú. Střížkov) 
MČ Praha 6 – (stavba ohradní zdi, pozemky pod ohradní zdí v k.ú.  
                        Dejvice a pozemky pod garážemi v k.ú. Ruzyně) 
MČ Praha – Troja (pozemky v k.ú. Troja) 

radní Udženija  

12/1. 1669 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  
MČ Praha – Dolní Měcholupy (stavba veřejného osvětlení v k.ú. 
                     Dolní Měcholupy) 
MČ Praha 19 – (2 stavby veřejného osvětlení v k.ú. Kbely) 
MČ Praha 6 – (pozemky vodních ploch a pozemek se stavbou 
hráze v k.ú. Břevnov 

radní Udženija  

12/2. 1692 k návrhu na úplatné nabytí id. 1/58 pozemků parc. č. 2993, 2999, 
3024, 3039, 3040, 3053 a 3066 vše k.ú. Zbraslav z vlastnictví 
Miroslava Hliněného do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Udženija dozařazen 

12/3 1731 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu v celkové 
výši id. 43/72 k pozemkům parc. č. 4675, 4722 a 4724 vše k.ú. 
Smíchov 

radní Udženija dozařazen 

13. 1515 k návrhu zadání celoměstsky významné změny I ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2420/00 (Praha 10 - dokončení urbanizace lokality 
Hagibor) 

I. nám.Hudeček  

14. 1567 k návrhu na snížení rozpočtu hl. m. Prahy v kap. 0221 - Městská 
infrastruktura (OMI) a poskytnutí účelové investiční dotace MČ 
Praha 15 

nám. Richter  

15. 1695 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2013 v 
kapitole 03 - Doprava - úprava investičního transferu pro Dopravní 
podnik hl. m. Prahy, a. s. 

nám. Nosek  

16/1. 1681 k návrhu na úplatný převod zastavěných pozemků parc. č. 3115/2, 
parc. č. 3115/3, parc. č. 3115/4, parc. č. 3115/5, parc. č. 3115/6, 
parc. č. 3115/7 a parc. č. 3115/8 do podílového spoluvlastnictví 
vlastníků bytů, nebytových prostor a podílových spoluvlastníků 
společných částí budovy č.p. 1832-1838 a souvisejícího pozemku 
parc. č. 3115/10 do vlastnictví Společenství Nedvězská - Dubečská 
čp. 1832-1838, vše v k.ú. Strašnice 

nám. Kabický  
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16/2. 1662 k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 17/4 
ze dne 24.5.2012 k návrhu transformace majetku hl. m. Prahy 
tvořeného bytovým fondem nesvěřeným Statutem hl. m. Prahy 
městským částem formou prodeje 

nám. Kabický  

17. 1063 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy Domov pro seniory Elišky Purkyňové 

nám. Kabický  

18. 1629 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v oblasti 
sociálních služeb, rodinné politiky a akcí celopražského významu 
pro rok 2013 

nám. Kabický  

19. 1608 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy pro rok 2013 v 
oblasti zdravotnictví 

nám. Kabický  

20. 1619 k návrhu na financování projektů specifické primární prevence 
"Zdravé město Praha 2013" - I. program 

nám. Kabický  

21. 1596 k návrhu na financování projektů specifické protidrogové prevence 
"Zdravé město Praha 2013" - II. program pro specializované 
organizace protidrogové politiky 

nám. Kabický  

22. 1524 k návrhu na přidělení grantů v Celoměstských programech 
podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2013 

radní Chudomelová 
 

 

23/1. 1529 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší 
odborná škola ekonomická a Obchodní akademie, Praha 8, 
Kollárova 5 

radní Chudomelová 
 

 

23/2. 1509 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1 

radní Chudomelová 
 

 

23/3. 1638 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední škola Náhorní, se sídlem 182 00 Praha 8, U Měšťanských 
škol 525/1 

radní Chudomelová 
 

 

23/4. 1435 k návrhu na nové znění zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Zoologická zahrada hl. m. Prahy v působnosti odboru SMS 
MHMP 

radní Chudomelová 
 

 

23/5. 1445 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5 

radní Chudomelová 
 

 

24. 1609 k návrhu na udělení partnerství hl. m. Prahy při pořádání 
sportovních akcí v roce 2013 

radní Chudomelová 
 

 

25. 1684 k návrhu na poskytnutí dotace z rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2013 
z kapitoly 04 - Školství, mládež a sport pro Městskou část Praha 8 

radní Chudomelová 
 

 

26. 1670 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 
2013 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem 
Prahou 

radní Chudomelová 
 

 

27/1. 1227 k prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů 

radní Vorlíčková  

27/2. 1597 k prominutí penále za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů 

radní Vorlíčková  

28. 1651 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - Adaptabilita v roce 2013 a k 
převodu nevyčerpaných prostředků na individuální projekty OPPA 
z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2012 do rozpočtu hl. m. Prahy na 
rok 2013 

radní Vorlíčková  

29/1. 1613 k volbě přísedících Městského soudu v Praze radní Manhart  
29/2. 1721 k návrhu na udělení ceny hlavního města Prahy PhDr. Luďku 

Bukačovi 
radní Manhart  

30. 1632 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy  vlastníkům památkově 
významných objektů v roce 2013 

radní Novotný  

31/1. 1645 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově 
významných objektů v roce 2013 

radní Novotný  

31/2. 1656 k návrhu na udělení grantů v rámci "Celoměstských programů 
podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro 
rok 2013" 

radní Novotný  
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31/3. 1653 k návrhu na uzavření dohody o narovnání mezi Hlavním městem 

Prahou na straně jedné a UNIQA pojišťovnou s.r.o. a Českou 
podnikatelskou pojišťovnou a.s., Vienna Insurence Group v 
souvislosti s pojistnou událostí ze dne 16.10.2008, kdy došlo k 
požáru v Areálu Výstaviště Praha, Praha 7 - Holešovice, při kterém 
bylo zničeno celé západní křídlo Průmyslového paláce, na straně 
druhé 

radní Novotný  

31/4. 1680 k návrhu vyhovět/nevyhovět odvolání proti usnesení Zastupitelstva 
HMP č. 23/10  ze dne 24. 1. 2013 k návrhu na udělení jednoletých 
grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2013, k 
návrhu na revokaci téhož usnesení Zastupitelstva HMP a revokaci 
usnesení Zastupitelstva HMP č. 32/61 ze dne 17. 12. 2009 k 
návrhu na udělení víceletých grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury 
a umění 

radní Novotný  

31/5. 1683 k návrhu vyhovět/nevyhovět odvolání proti usnesení Zastupitelstva 
HMP č. 23/10 ze dne 24. ledna 2013 k návrhu na udělení 
víceletých grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na léta 
2014 - 2017 

radní Novotný  

31/6. 1685 k návrhu zamítnout odvolání neúspěšných žadatelů o grant proti 
usnesení Rady HMP č. 26 ze dne 15. 1. 2013 k návrhu na udělení 
jednoletých grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 
2013 a proti usnesení Zastupitelstva HMP č. 23/10 ze dne 24. 
ledna 2013 k návrhu na udělení víceletých grantů hl. m. Prahy v 
oblasti kultury a umění na léta 2014 - 2017 

radní Novotný  

32.  k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP předsedové výborů 
ZHMP 

 

 
 
K     I N F O R M A C I 

 

1. 1678 Informace o významných dopravních omezeních na hlavních 
komunikacích v Praze 

nám. Nosek  

2. 1666 Informace k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v 
roce 2013 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT 
určené pro školy a školská zařízení kraje Hlavní město Praha a u 
soukromých škol ležících na území hlavního města Prahy 

radní Chudomelová  

3. 1552 Informace o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního 
rozpočtu z MŠMT na zabezpečení okresních a krajských soutěží a 
přehlídek vyhlašovaných MŠMT na rok 2013 
 

radní Chudomelová  

4. 1614 Informace pro Zastupitelstvo hl. m. Prahy k plnění úkolů 
vyplývajících z Protikorupční strategie hl. m. Prahy 2011 - 2014 
 

radní Manhart  
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