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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 

 
27. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se konalo dne 25.5. 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 5295 k volbě přísedících Městského soudu v Praze primátorka  
hl.m. Prahy 

 

2 5379 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 (novela 
zákona o ochraně ovzduší) 

primátorka  
hl.m. Prahy 

 

3 5200 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům 
dětí a mládeže Praha 6 v působnosti odboru SVC MHMP

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

4 5310 k návrhu na uzavření dodatků č.1 k Veřejnoprávním dotačním 
smlouvám s Tělocvičnou jednotou Kobylisy, z.s., FK Slavoj 
Vyšehrad s.r.o., Tělovýchovnou jednotou Tempo Praha a 
Sportovním klubem Motorlet Praha, spolek

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

5/1 5335 k návrhu na přidělení mimořádné finanční podpory Českému svazu 
kanoistů, z.s. 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

5/2 5099 k návrhu na úplatné nabytí částí pozemků parc. č. 1368/19, parc. č. 
1368/17, parc. č. 1368/15 a pozemku parc. č. 1368/18, v k.ú. 
Běchovice, za účelem majetkoprávního vypořádání stavby „Cyklo 
Běchovice - Horní Počernice“

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

5/3 5116 k návrhu na schválení Memoranda o společné spolupráci při 
přípravě stavby č. 511 Pražského okruhu

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

5/4 5394 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 - Školství, mládež, sport a 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace Městské části Praha 1 na 
rok 2017 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

6/1 5263 k návrhu na rozšíření účelu investiční dotace poskytnuté městské 
části Praha - Libuš z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016 a 
ponechané k využití ke stejnému účelu v roce 2017

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

6/2 5312 k návrhu na rozšíření účelu investiční dotace poskytnuté městské 
části Praha - Koloděje z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2017 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

7 5324 k návrhu na změnu účelu části dotace poskytnuté MČ Praha 2 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 

 

8 5367 k návrhu na změnu charakteru účelové investiční dotace 
poskytnuté v roce 2017 z rozpočtu hl. m. Praha MČ Praha - 
Nedvězí 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

 



 

2 
 

9 5290 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - 
Čakovice z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

10 5034 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 6 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

11/1 4737 k návrhu na pořízení změny vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy pro 
podnět č. 511 (MČ Praha 5, MČ Praha - Velká Chuchle; rozvoj 
komplexu barrandovských ateliérů) 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

11/2 5024 k návrhu na pořízení změny vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy pro 
podnět č. 348 (MČ Praha 8; přeskupení funkčních ploch - 
revitalizace Rohanského ostrova - Rohan City) 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

11/3 5259 k návrhu zadání celoměstsky významné změny V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 5 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

11/4 5260 k návrhu zadání celoměstsky významné změny V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 5 
 
+USB flash disk 
 
NESCHVÁLEN 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

11/5 5262 k návrhu zadání celoměstsky významné změny V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 10 
 
+USB flash disk 
 
STAŽEN 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

12 5374 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 6, Praha 13, Praha - Ďáblice, Praha 16, Praha - Suchdol a 
Praha - Zbraslav a odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví 
hlavního města Prahy městské části Praha 6 
 
MČ Praha 6 (pozemky v k.ú. Břevnov a Dejvice) 
MČ Praha 13 (pozemky v k.ú. Stodůlky) 
MČ Praha - Ďáblice (pozemky v k.ú. Ďáblice) 
MČ Praha 16 (pozemky v k.ú. Radotín) 
MČ Praha - Suchdol (pozemek v k.ú. Suchdol) 
MČ Praha - Zbraslav (pozemky v k.ú. Zbraslav) 
MČ Praha 6 (pozemky v k.ú. Břevnov) 

radní  
Grabein Procházka 

 

13 5141 k návrhu na majetkoprávní vypořádání k části pozemku parc. č. 
5668/1 v k. ú. Záběhlice 

radní  
Grabein Procházka 

 

14 4954 k návrhu směny tří částí pozemku parc. č. 158 o výměře 34 m2 a 
pozemku parc.č. 159/4 o výměře 129 m2 v k.ú. Modřany za 
pozemek parc. č. 156/1 o výměře 233 m2 v k.ú. Modřany

radní  
Grabein Procházka 

 

15/1 4905 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1868/15 v k.ú. Dubeč 
do vlastnictví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 

 

15/2 4913 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1491 v k.ú. Desná III, 
obec Desná, okres Jablonec nad Nisou, do vlastnictví hlavního 
města Prahy 

radní  
Grabein Procházka 
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15/3 5169 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 108 a 405/11 v k.ú. 
Vřesník do vlastnictví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 

 

16/1 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 

radní  
Grabein Procházka 

 

16/2 5147 k návrhu na zrušení usnesení ZHMP č. 29/84 ze dne 23.6.2005 a k 
návrhu na bezúplatné nabytí pozemků s omezujícími podmínkami 
po dobu 10-ti let parc.č.174/1,3187/1 v k.ú. Nusle 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  
Grabein Procházka 

 

16/3 5193 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Řeporyje a 
Štěrboholy 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 

 

16/4 5212 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 2555/3  v k.ú. 
Radotín ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 
69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

16/5 5216 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 2380 k.ú. Krč do 
vlastnictví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 

 

16/6 5226 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 527/123 v k.ú. 
Střížkov z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu má Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, IČO: 697 97 111, do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

16/7 5227 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vršovice 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 

 

16/8 5228 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Ďáblice, Hostavice, 
Hostivař, Lahovice a Letňany z vlastnictví České republiky s 
právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl. m. 
Prahy „v likvidaci“ do vlastnictví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 

 

16/9 5236 k návrhu na bezúplatné nabytí části pozemku parc.č. 2848/488 v 
k.ú. Záběhlice ve vlastnictví České republiky příslušnost 
hospodařit: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

16/10 5286 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Braník, Břevnov, 
Dejvice, Hlubočepy, Hodkovičky, Hostivař, Hrdlořezy a Kamýk z 
vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu 
pro Sady, lesy a zahradnictví Praha, státní podnik v likvidaci do 
vlastnictví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 

 

16/11 5287 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Karlín, Košíře, Krč 
a Libeň z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s 
majetkem státu pro Sady, lesy a zahradnictví Praha, státní podnik v 
likvidaci do vlastnictví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 
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16/12 5289 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Nusle, Petrovice, 
Smíchov, Strašnice, Veleslavín a Vršovice z vlastnictví České 
republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Sady, lesy a 
zahradnictví Praha, státní podnik v likvidaci do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

17/1 4489 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 519/139 v kat. území 
Háje 

radní  
Grabein Procházka 

 

17/2 5008 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc. č. 
1227/45 o výměře 38 m2 k.ú. Libeň

radní  
Grabein Procházka 

 

17/3 5031 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 3235/1 v k.ú. 
Krč 

radní  
Grabein Procházka 

 

17/4 5106 k návrhu na úplatný převod části pozemků parc.č. 2860/152 a 
parc.č. 2860/151 (podíl hl. m. Prahy id. 182/192) v k.ú. Stodůlky

radní  
Grabein Procházka 

 

17/5 5119 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 1953/9 v k.ú. Podolí radní  
Grabein Procházka 

 

17/6 5130 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 810/2 v k. ú. Říčany, 
obec Říčany, o výměře 206 m2

radní  
Grabein Procházka 

 

17/7 5185 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 302/5 a části 
pozemku parc. č. 299/3, oba v k. ú. Záběhlice

radní  
Grabein Procházka 

 

17/8 5207 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 1372/71 o výměře 
114 m2 v k.ú. Hloubětín 

radní  
Grabein Procházka 

 

17/9 5222 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 1989/5, 1989/6 a 
1989/7, vše v k.ú. Vysočany

radní  
Grabein Procházka 

 

17/10 5240 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 3085/7, k.ú. 
Dejvice 

radní  
Grabein Procházka 

 

18 5241 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 1293/675, 1293/677, 
1293/681, 1293/683, 1293/689, 1293/690 a 1293/691 z vlastnictví 
hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů a 
spoluvlastníků společných částí domů č.p. 1299-1305, a 
souvisejících pozemků parc. č. 1985, 1986 a 1989, vše k.ú. Řepy, z 
vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Společenství vlastníků 
objektu Španielova 1299-1305, Praha 6

radní Lacko  

19 5215 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
investiční a neinvestiční dotace z kap. 0504 v roce 2017

radní Lacko  

20/1 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

radní Lacko  

20/2 5304 k udělení účelových neinvestičních finančních prostředků na 
podporu aktivit v oblasti místní Agendy 21 - oblast zdraví a 
zdravého životního stylu, na lokální úrovni městským částem hl. 
m. Prahy a úpravu rozpočtu v roce 2017

radní Lacko  

20/3 5326 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
neinvestiční dotace společnosti Memoriál Josefa Odložila, s.r.o. z 
kap. 0544 v roce 2017 

radní Lacko  

21 5177 k návrhu na schválení originárního nabytí vlastnického práva k 
nemovitosti do majetku hl. m. Prahy na základě realizace stavby č. 
0102 „TV Koloděje, etapa 0009 K Jízdárně a etapa 0010 
Komunikace Koloděje“ 

radní Plamínková  

22/1 5153 k revokaci usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 40/113 
ze dne 14. 9. 2006  k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. 
č. 448  v k. ú. Řeporyje do vlastnictví hl. m. Prahy pro realizaci 
stavby č. 3090 TV Řeporyje, etapa 0006 - Komunikace I

radní Plamínková  

22/2 5244 k návrhu na úplatné nabytí částí pozemků parc. č. 136/7 a parc. č. 
136/8 v k. ú. Lipence 

radní Plamínková  

22/3 5264 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc č. 2131/614 v k. ú. 
Stodůlky do vlastnictví hl. m. Prahy

radní Plamínková  
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22/4 5245 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č.1092/1,1092/2,1092/5 
v k.ú. Velká Chuchle (pro stavbu č. 00422474 Sanace a 
revitalizace skládky Velká Chuchle ) do vlastnictví hl. m. Prahy a 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy

radní Plamínková  

23/1 5070 k návrhu na udělení individuální účelové dotace v oblasti 
cestovního ruchu v roce 2017 

radní Wolf  

23/2 5251 k návrhu na udělení individuálních účelových dotací v oblasti 
cestovního ruchu v roce 2017

radní Wolf  

24 5258 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 - KUC MHMP a 
poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 
2017 

radní Wolf  

25 5242 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově 
významných objektů v roce 2017 
 
+USB flash disk 

radní Wolf  

26 5218 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
neinvestiční dotace z kap. 0504 v roce 2017

radní Hodek  

27 5341 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou neinvestiční 
účelové dotace ústavu Česká hlava PROJEKT z.ú. na zajištění 10. 
ročníku Celostátního setkání učňovské mládeže s názvem: Machři 
roku 2017

radní Ropková  

28/1 5186 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední odborná škola a stavební a zahradnická, Praha 9,  
Učňovská 1 

radní Ropková  

28/2 5238 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední škola Náhorní, se sídlem Praha 8, U Měšťanských škol 
525/1 

radní Ropková  

28/3 5309 k návrhu na změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v 
působnosti odboru SML MHMP (rozšíření sítě Akademie umění a 
kultury pro seniory HMP) 

radní Ropková  

29 5279 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 
2017 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem 
Prahou 

radní Ropková  

30 5342 k návrhu na personální změnu ve Výboru pro zdravotnictví a 
bydlení ZHMP 

primátorka  
hl.m. Prahy 
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K     I N F O R M A C I 

 

1 5375 k informativní zprávě o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
Zastupitelstva hl.m. Prahy 

primátorka  
hl.m. Prahy 

 

2 5331 o proplácení náhrady mzdy a výdělku ušlého v souvislosti s 
výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva hl. m. Prahy v 
roce 2016 

primátorka  
hl.m. Prahy 

 

3 5384 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích v 
Praze 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

4 5371 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  

5 5279 bod byl nedopatřením do programu zařazen jako informace a 
nyní je zařazen jako bod č. 29 

  

6 5377 ke Zprávě o činnosti Výboru pro sociální politiku ZHMP za období 
05/2016 až 04/2017 

Ing. Jarmila Bendová 
předsedkyně Výboru 
pro sociální politiku 
ZHMP 

 

 


