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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 

 
25. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se konalo dne 30.3. 2017 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 5104 k návrhu na poskytnutí investiční dotace Právnické fakultě 
Univerzity Karlovy na rekonstrukci páternosteru

primátorka  
hl.m. Prahy 

 

2 5133 k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských 
obvodech mateřských škol 

primátorka  
hl.m. Prahy 

 

3 5098 k návrhu na delimitaci investičních akcí v rámci kapitoly 03-
doprava 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

4 5108 k návrhu na přidělení jednoletých a víceletých grantů v oblasti 
podpory sportu a tělovýchovy na rok 2017 v programu II.A/1.

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

5 5094 k návrhu na využití finančních prostředků určených na investiční 
akci RFD-SK č. 0042131 Praha bez bariér

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

6 4772 k návrhu na schválení Memoranda o spolupráci při vzájemném 
majetkoprávním vypořádání staveb pozemních komunikací, 
silničních pozemků a dalších nemovitostí souvisejících se stavbou 
dálnice D0

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

7 5084 k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 
2016 do rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kapitole 03 - Doprava 
za účelem zajištění provozu Souboru staveb Městského okruhu v 
úseku Malovanka - Pelc/Tyrolka

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

8/1 4832 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č.270/28, 290/1, 270/1, 
270/29, 269/13 v k.ú. Komořany a parc.č. 3732/1 v k.ú. Modřany 
do vlastnictví hlavního města Prahy

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

8/2 4959 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Troja do vlastnictví 
hlavního města Prahy pro realizaci záměru "Revitalizace veřejného 
prostoru Troja - Vodácká" 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

8/3 5016 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku číslo parcely 2584/1 v 
katastrálním území Kyje do vlastnictví hlavního města Prahy

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

9/1 5074 k návrhu o nepeněžitém vkladu do základního kapitálu obchodní 
společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. se 
sídlem Praha 1 - Staré Město, Řásnovka 770/8, PSČ: 110 00, IČ: 
03447286 v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 písm. l), z.č. 
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

9/2 5183 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kapitole 03 - 
Doprava v návaznosti na transformaci Technické správy 
komunikací hl. m. Prahy na akciovou společnost k 1.4.2017

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

9/3 5187 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Technická správa komunikací hl.m. Prahy

náměstek primátorky 
Dolínek 
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10 4803 k návrhu na schválení Smlouvy o spolupráci a sdružení veřejných 
zadavatelů pro akci „Exit 4 - napojení Vestecké spojky II. etapy a 
západní komerční zóny Průhonice“ 
 
PŘERUŠEN 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

11 5096 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků městským částem hl. 
m. Prahy jako doplatku na jejich podílu na finančních prostředcích 
obdržených jako odvod 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., v období od 1.10.2016 do 31.12.2016

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

12/1 5138 k návrhu na poskytnutí účelové dotace městské části Praha - 
Satalice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

12/2 5168 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - 
Klánovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

13/1 5149 k návrhu na ponechání nevyčerpaných finančních prostředků 
příspěvkových organizací hlavního města Prahy z roku 2016 a let 
minulých a jejich využití ke stejnému účelu v roce 2017

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

13/2 5165 k návrhu na ponechání nevyčerpaných účelových prostředků 
poskytnutých MČ HMP z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016 (příp. 
v předchozích letech) k využití v roce 2017

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

13/3 5167 k návrhu na uvolnění investiční rezervy pro MČ v rozpočtu 
vlastního hl. m. Prahy a poskytnutí účelových investičních dotací 
městským částem hl. m. Prahy

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

14 5145 k návrhu na změnu účelu části dotace poskytnuté MČ Praha - 
Benice a MČ Praha - Nedvězí v roce 2016 z finančních prostředků 
obdržených jako odvod 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. 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

15 5109 k návrhu záměny zdrojů v rámci schváleného rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2017 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

16 5047 k Aktualizaci č. 3 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy na základě 
návrhu oprávněného investora - ČEPS, a.s. týkající se technické 
infrastruktury (elektrické vedení)

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

17 5112 k návrhu zadání celoměstsky významné změny V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 4 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

18/1 4968 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 5 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

18/2 5036 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 5 
 
+USB flash disk 
 
NESCHVÁLEN 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

19 4969 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 6 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

20 4972 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 10 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 
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21 4973 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 11 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

22 5114 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 13 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

23 4976 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 14 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

24 4977 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 15 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

25 4978 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 16 
 
BOD VYPUŠTĚN 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

26/1 4980 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 18 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

26/2 5035 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 18 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

27 4981 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 19 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

28 4983 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 21 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

29 4984 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 22 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

30 5075 k pořízení návrhu zadaní úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy zrušených 
rozhodnutím soudu (MČ Praha 4) 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

31 5079 k pořízení návrhu zadaní úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy zrušených 
rozhodnutím soudu (Praha 19) 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

32 5080 k pořízení návrhu zadaní úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy zrušených 
rozhodnutím soudu (MČ Praha 22) 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

33 5048 k návrhu na vydání upravené změny vlny 07 ÚP SÚ hl.m. Prahy - 
Z 1620/07 (Praha Šeberov; přičlenění k obytné zástavbě) 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

34 2882 k návrhu na vydání změn vlny 07 (2.část) ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 
1635/07 (Praha 8; výstavba obytných domů) 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 
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35/1 4064 k návrhu na ukončení pořizování změny Z-1865/07 ÚP SÚ hl.m. 
Prahy (Praha 13 - uvedení funkčního využití do souladu se 
skutečným stavem) 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

35/2 4725 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 12 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

neschválen

na 21. 
ZHMP 

35/3 4841 k návrhu na pořízení změny vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 19 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

stažen na 
21. 
ZHMP 

36 5180 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut 
hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření 
správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem  
Praha 9, Praha 10, Praha 11, Praha 13, Praha 20 a odejmutí správy 
svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským 
částem  Praha 6, Praha 7, Praha - Dolní Počernice, Praha - 
Kunratice, Praha - Libuš a Praha – Řeporyje 
 
MČ Praha 9 (pozemky v k.ú. Hrdlořezy, Libeň a Prosek) 
MČ Praha 10 (pozemky v k.ú. Vršovice) 
MČ Praha 11 (pozemky v k.ú. Chodov) 
MČ Praha 13 (pozemky v areálech škol a jejich okolí v k.ú. 
Stodůlky) 
MČ Praha 20 (nemovitosti v k.ú. Horní Počernice) 
MČ Praha 6 (pozemek v k.ú. Střešovice  a  pozemky v k.ú. 
Břevnov) 
MČ Praha 7 (Šlechtova restaurace) 
MČ Praha – Dolní Počernice (pozemky v k.ú. Dolní Počernice) 
MČ Praha – Kunratice (pozemek v k.ú. Kunratice) 
MČ Praha – Libuš (pozemky v k.ú. Libuš a Písnice) 
MČ Praha – Řeporyje (pozemky v k.ú. Řeporyje a Stodůlky)

radní  
Grabein Procházka 

 

37 5181 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 17 (pozemek v k.ú. Řepy) a k návrhu změny zřizovací 
listiny příspěvkové organizace Základní škola pro žáky se 
specifickými poruchami učení, Praha 6 – Řepy, U Boroviček 1

radní  
Grabein Procházka 

 

38 4580 k návrhu směny pozemku parc.č. 972/2 o výměře 272 m2, 
pozemku parc.č. 973/2 o výměře 278 m2, pozemku parc.č. 973/4 o 
výměře 10 m2 a pozemku parc.č. 977/7 o výměře 286 m2 v k.ú. 
Hlubočepy ve vlastnictví společnosti K+Devonská, s.r.o., 
Devonská 1179/4, Praha 5, IČO 278 90 627 za pozemek parc.č. 
2043/88 o výměře 31 m2 a část pozemku parc.č. 2043/89 o výměře 
118 m2 v k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl.m. Prahy

radní  
Grabein Procházka 

 

39/1 4251 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.25/05 ze dne 24.2.2005 
k návrhu na úplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Lahovice, 
postižených povodní v roce 2002, do vlastnictví hl.m. Prahy

radní  
Grabein Procházka 

 

39/2 4676 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Kunratice z vlastnictví 
právnické osoby do vlastnictví hl.m. Prahy 
 
STAŽEN

radní  
Grabein Procházka 

 

39/3 4840 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Libeň z vlastnictví 
Karla Dvořáka - V Zahradách, s.r.o., v likvidaci do vlastnictví hl. 
m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 
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39/4 4996 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku 
parc. č. 799/1 v k. ú. Letňany do vlastnictví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 

 

39/5 4997 k návrhu úplatného nabytí pozemků v k.ú. Letňany do vlastnictví 
hl.m. Prahy a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy

radní  
Grabein Procházka 

 

39/6 5030 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 3178 v k.ú. Michle z 
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem 
státu má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO 697 97 111, do vlastnictví 
hl.m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

40/1 1880 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků, chodníků, komunikace, 
parkovacího stání, stromů, vpustí a dopravních značek v k.ú. 
Košíře z vlastnictví IKANO Properties s.r.o., v likvidaci do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 
PŘERUŠEN 

radní  
Grabein Procházka 

 

40/2 4910 k návrhu na bezúplatné nabytí úprav komunikace a pozemků v k.ú. 
Modřany z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví hl.m. Prahy

radní  
Grabein Procházka 

 

40/3 5001 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Holyně, Kyje, 
Lahovice, Přední Kopanina, Satalice, Zadní Kopanina, Ďáblice, 
Hloubětín, Řepy a Vysočany z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový 
úřad, IČO: 01312774 do vlastnictví hlavního města Prahy dle § 7 
zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

radní  
Grabein Procházka 

 

40/4 5037 k návrhu na bezúplatné nabytí technického zhodnocení majetku 
hl.m.Prahy a zařízení v k.ú. Vinoř z vlastnictví právnické osoby do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

40/5 5103 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kolovraty z 
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem 
státu pro Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774 do vlastnictví 
hlavního města Prahy dle § 7 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

radní  
Grabein Procházka 

 

41/1 3581 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1848/11 v k. ú. 
Michle, obec Praha o výměře 1426 m2 
 
BOD VYPUŠTĚN 

radní  
Grabein Procházka 

 

41/2 4624 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 1274/2 o 
výměře 31 m2 k.ú. Troja 

radní  
Grabein Procházka 

 

41/3 4811 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1202/2 v k.ú. Dubeč radní  
Grabein Procházka 

 

41/4 4821 k návrhu na úplatný převod id. 1/2 pozemků parc.č. 449/10, parc.č. 
449/11, parc.č. 449/12 a parc.č. 449/13 a id. 1/2 části pozemku 
parc.č. 449/99 v k.ú. Háje 

radní  
Grabein Procházka 

 

41/5 4865 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 873/102 v k. ú. 
Kamýk 

radní  
Grabein Procházka 

 

41/6 4958 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3365 v kat. území 
Chodov 

radní  
Grabein Procházka 

 

41/7 5026 k návrhu na úplatný převod spoluvlastnického podílu id. 1/2 
pozemku parc. č. 1424/2 o celkové výměře 171 m2a pozemku 
parc. č. 1433/2 o výměře  192 m2 k.ú. Troja 
 
NESCHVÁLEN 

radní  
Grabein Procházka 

 

41/8 5027 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 635/12 v k. ú. 
Veltrusy, obec Veltrusy 

radní  
Grabein Procházka 

 

41/9 5102 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2585/1 o výměře 69 
m2 k.ú. Kobylisy 

radní  
Grabein Procházka 
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41/10 5129 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.28/13 ze dne 18.6.2009 
k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 140/186 o výměře 11 
m2 v k.ú. Lhotka z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
společnosti PREdistribuce, a.s.

radní  
Grabein Procházka 

 

42 5123 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v oblasti 
zdravotnictví pro rok 2017 

radní Lacko  

43/1 5045 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
investiční dotace poskytovatelům zdravotních služeb, kteří 
poskytují lékařskou pohotovostní službu z kap. 0505 v roce 2017

radní Lacko  

43/2 5046 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
neinvestiční dotace poskytovateli zdravotních služeb, který 
poskytuje lékařskou pohotovostní službu z kap. 0505 v roce 2017

radní Lacko  

44/1 5093 k návrhu poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
neinvestiční dotace z kap. 0544 v roce 2017

radní Lacko  

44/2 5118 k návrhu poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
neinvestiční dotace z kap. 0544 v roce 2017

radní Lacko  

45/1 4858 k návrhu na úplatný převod části pozemků parc.č. 990/117, parc.č. 
990/118 a parc.č. 990/119 v vše v k. ú. Čimice

radní Lacko  

45/2 4843 k návrhu prodeje bytových domů, zastavěných a funkčně 
příslušných pozemků dle Pravidel postupu při prodeji bytových 
jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících 
pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy 
 
STAŽEN 

radní Lacko  

45/3 4988 k návrhu prodeje bytových domů, zastavěných a funkčně 
příslušných pozemků dle Pravidel postupu při prodeji bytových 
jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících 
pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy 
 
STAŽEN 

radní Lacko  

46 5055 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z kapitoly 0704, § 
5311 - záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku v roce 2017

radní Hadrava  

47 5163 k návrhu na uvolnění rezervy pro městské části hl. m. Prahy a 
jednotky Sboru dobrovolných hasičů městským částem hl. m. 
Prahy v roce 2017 z kap. 07 - BEZPEČNOST

radní Hadrava  

48/1 4951 k návrhu na úplatné nabytí částí pozemku parc. č. 274/16 v k. ú. 
Sobín do vlastnictví hl. m. Prahy

radní Plamínková  

48/2 5038 k návrhu na bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 2339/246 a 
parc. č. 2339/247 v k. ú. Stodůlky do vlastnictví hlavního města 
Prahy 

radní Plamínková  

49 5073 k návrhu na udělení grantů v rámci "Celoměstských programů 
podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro 
rok 2017" a "Programů podpory aktivit integrace cizinců na území 
hl. m. Prahy pro rok 2017", uvolnění finančních prostředků z kap. 
0666 formou účelové neinvestiční dotace MČ Praha 14

radní Wolf  

50 5070 k návrhu na udělení individuální účelové dotace v oblasti 
cestovního ruchu v roce 2017 
 
NESCHVÁLEN 

radní Wolf  

51 5071 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti 
kultury v roce 2017 

radní Wolf  

51a 5179 k návrhu na udělení dotace hlavního města Prahy pro roky 2017- 
2018 v rámci dotačního řízení Projektu OPZ reg. č. 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0006085, v oblasti sociálních služeb v 
působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence 
Magistrátu hlavního města Prahy - podpora registrovaných 
sociálních služeb a úpravu rozpočtu v roce 2017

radní Hodek  
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52/1 4947 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Obchodní akademie Vinohradská, se sídlem Praha 2, Vinohradská 
38 

radní Ropková  

52/2 5085 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, se 
sídlem 152 00 Praha 5, Na Zlíchově 19

radní Ropková  

53 5188 k realizaci mezinárodního projektu STEPHANIE radní Ropková  
54 5156 ke schválení projektů v rámci 10. Výzvy Operačního programu 

Praha - pól růstu ČR 
radní Ropková  

55 5154 ke schválení projektů v rámci 14. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 

radní Ropková  

56 5155 ke schválení projektů v rámci 22. Výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 

radní Ropková  

57 5136 k prominutí penále za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů 

radní Ropková  

58  5190 k Petici "Nesouhlas s výstavbou placených garážových stání na 
pozemcích 4635/209 a 4635/210 k. ú. Modřany" 

JUDr. Jaroslava 
Janderová 
předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 

 

59 5125 k návrhu personálních změn ve Výboru pro Smart Cities ZHMP primátorka 
hl.m. Prahy 

 

 

K     I N F O R M A C I 

 

1 5199 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích v 
Praze 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

2 5146 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z 
MŠMT na zabezpečení okresních a krajských soutěží a přehlídek 
vyhlašovaných MŠMT na rok 2017

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

3 5175 k přidělení účelového neinvestičního transferu ze státního rozpočtu 
školským zařízením, které jsou zřizované hlavním městem Prahou 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

4 5196 Informace k projednávanému návrhu Zprávy o uplatňování Zásad 
územního rozvoje hl. m. Prahy za období 10/2014 - 3/2017 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

5 5174 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT a k návrhu na 
úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2017 u škol a 
školských zařízení kraje Hlavní město Praha

radní Ropková  

6 5172 k Výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hlavním 
městě Praze za školní rok 2015/2016 

radní Ropková  

7 5195 Zpráva o činnosti Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a 
technickou vybavenost ZHM 

Ing. Jiří Haramul 
předseda Výboru pro 
životní prostředí, 
infrastrukturu a  
technickou vybavenost 
ZHMP 

 

8 5209 Zpráva o činnosti Výboru kontrolního ZHMP za rok 2016 JUDr. Jaroslava 
Janderová 
předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 

 

9 5214 k zásahu PČR na TSK hl.m. Prahy náměstek primátorky 
Dolínek 

 

 


