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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 

 
7. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 23. 5. 2019 od 9,00 hod. 
(v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 24. 5. 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 
 

 

 Z-7400 k podnětu na privatizaci bytového fondu hlavního města Prahy 
 
 
Tisk bude projednán v pevném čase 15.00 

JUDr. Jaroslava 
Janderová 
předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 
 

 Z-7361 k "Petici za zachování Sokola v Motole pro potřeby místní 
komunity" 
 
Tisk bude projednán v pevném čase 17.15 

JUDr. Jaroslava 
Janderová 
předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 
 

1 Z-7179 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové 
účelové neinvestiční dotace z kap. 0582 a úpravu rozpočtu v roce 
2019 
 

radní Johnová 

2 Z-6917 k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 
2018 a poskytnutí finančních prostředků formou individuální 
účelové investiční dotace z kap. 0504 Středisku prevence a léčby 
drogových závislostí - DROP IN, o.p.s. v roce 2019 
 

radní Johnová 

3 Z-7316 k návrhu Memoranda mezi Městskou částí Praha 6 a hlavním 
městem Prahou 
 

radní Johnová 

4 Z-7338 k návrhu dalšího postupu při řešení budoucího fungování 
Nemocnice Na Františku 
 

radní Johnová 

5/1 Z-7156 k návrhu na udělení grantů v rámci "Programů v oblasti podpory 
aktivit integrace cizinců na území hl.m. Prahy pro rok 2019" 
 

radní Třeštíková 

5/2 Z-7184 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v rámci 
"Programů v oblasti podpory aktivit národnostních menšin na 
území hl.m. Prahy pro rok 2019" a „Víceletých programů v oblasti 
podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy (2019 
- 2022)“ 
 

radní Třeštíková 

5/3 Z-7257 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově 
významných objektů v roce 2019 
 

radní Třeštíková 
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6 Z-7211 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC 
MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti 
kultury v roce 2019 
 

radní Třeštíková 

7 Z-7282 k volbě přísedících Městského soudu v Praze 
 

radní JUDr. Hana               
Kordová Marvanová 

8 Z-7271 k návrhu změn Integrované strategie pro integrované teritoriální 
investice Pražské metropolitní oblasti na programové období 2014-
2020 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

9 Z-7227 ke schválení projektů v rámci 37. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

10 Z-7223 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

11 Z-7346 k návrhu Pravidel pro projednávání návrhů zahraničních 
pracovních cest členů Zastupitelstva hlavního města Prahy a 
ředitele Magistrátu hlavního města Prahy 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

12 Z-7197 k záměru odboru informatické infrastruktury MHMP na realizaci 
veřejné zakázky „Zajištění elektronických komunikací v oblasti 
datových služeb na území hl. m. Prahy na rok 2020-2024“ 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

13 Z-7367 k návrhu na schválení stanov a spoluzaložení spolku prg.ai, z.s. primátor  
hl.m. Prahy 
 

14 Z-7195 k návrhu zadání změny ÚP - 3139 (fáze "zadání", vlna 12) 
 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

15 Z-7062 k návrhu změny ÚP - Z 1908 (fáze "návrh", vlna 07) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 
 

16 Z-7159 k zamítnutí návrhu celoměstsky významné změny V ÚP SÚ hl. m. 
Prahy - Z 2862/00 (MČ Praha - Vinoř, k.ú. Vinoř, Výstavba 
rodinného domu) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 
 

17/1 Z-7192 k návrhům na pořízení změn/úprav ÚP - 1. skupina (fáze „podnět“, 
vlna 07) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

17/2 Z-7193 k návrhům na pořízení změn/úprav ÚP - 2. skupina (fáze „podnět“, 
vlna 07) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

17/3 Z-7194 k návrhům na pořízení změn/úprav ÚP - 3. skupina (fáze „podnět“, 
vlna 07) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

18/1 Z-7090 k návrhům na pořízení změn ÚP - 1. skupina (fáze "podnět", vlna 
18) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

18/2 Z-7091 k návrhům na pořízení změn ÚP - 2. skupina (fáze "podnět", vlna 
18) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

18/3 Z-7092 k návrhům na pořízení změn ÚP - 3. skupina (fáze "podnět", vlna 
18) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

19 Z-7183 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2019 a 
poskytnutí účelových dotací městským částem Praha - Ďáblice a 
Praha – Březiněves 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 
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20/1 Z-7067 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1773/34 v k. ú. 
Slivenec do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

20/2 Z-7139 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1110/41 v k. ú. 
Radotín do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

21 Z-7232 k návrhu na uzavření dodatku č. 16 ke smlouvě č. 
INO/67/04/001657/2004 ze dne 18.8.2004, ve znění dodatků č. 1 - 
15, o poskytování finančního příspěvku na údržbu areálu 
Botanické zahrady Univerzity Karlovy v Praze 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

22 Z-7201 k návrhu na poskytnutí dotací na podporu projektů ke zlepšení 
stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2019 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

23 Z-7140 k návrhu na schválení Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí náměstek primátora  
Scheinherr 

24 Z-7354 k finančnímu krytí Geologického průzkumu Metra I.D náměstek primátora  
Scheinherr 

25 Z-7318 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha 11 a k úpravě rozpočtu vlastního hl. 
m. Prahy 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

26 Z-7321 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 - Školství, mládež a 
sport v roce 2019 na posílení mzdových prostředků pro 
pedagogické a nepedagogické pracovníky škol a školských  
zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou a městskými částmi 
hlavního města Prahy 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

27/1 Z-7229 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - 
Březiněves z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 a k 
úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

27/2 Z-7260 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - 
Libuš z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 a k úpravě 
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

28 Z-7196 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace  MČ Praha - 
Libuš na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

29/1 Z-7036 k návrhu na majetkoprávní vypořádání části pozemku parc.č. 289, 
k.ú. Suchdol 
 

radní Chabr 

29/2 Z-7357 k návrhu na možný způsob řešení majetkoprávních vztahů 
týkajících se pozemků parc.č. 4229/1 a 4229/9 v k.ú. Žižkov 
 

radní Chabr 

29/3 Z-7295 k revokaci usnesení Rady hlavního města Prahy č. 734 ze dne 23. 
4. 2019 k návrhu na možný způsob řešení majetkoprávních vztahů 
 

radní Chabr 

30 Z-7118 k návrhu směny pozemku parc.č. 3881/2 v k.ú. Vinohrady za část 
pozemku parc.č. 4316 v k. ú. Vinohrady ve vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr 

31/1 Z-7135 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 403/4 o výměře 16 
m2 v k.ú. Hostivař, 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 
 

radní Chabr 



4 
 

 
 
 
31/2 Z-7074 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 168/5, v k.ú. 

Lahovice, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 

31/3 Z-7059 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 493/45 v k.ú. 
Libeň, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 

31/4 Z-7147 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Ďáblice 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 Chabr 

31/5 Z-7149 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Březiněves, 
Ďáblice, Jinonice, Nusle, Stodůlky 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 

32/1 Z-7084 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 4095/5, parc.č. 
4095/6, parc.č. 4095/14, parc.č. 4095/25 a parc.č. 4095/26 v k.ú. 
Modřany z vlastnictví Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová 
společnost, do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 

32/2 Z-7123 návrh na úplatné nabytí pozemku v k.ú. Klánovice 
 

radní Chabr 

32/3 Z-7143 návrh na úplatné nabytí pozemku v k.ú. Sobín 
 

radní Chabr 

32/4 Z-7174 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 5927/2 a částí 
pozemků parc.č. 5855 a parc.č. 2845/5 v k.ú. Záběhlice z 
vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. do vlastnictví hlavního 
města Prahy 
 

radní Chabr 

33/1 Z-7035 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 26/33 v k.ú. 
Stodůlky 
 

radní Chabr 

33/2 Z-7107 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 2639 o výměře 
7 m2 k.ú. Libeň 
 

radní Chabr 

33/3 Z-7032 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 633/16, parc.č. 
633/18 a parc.č. 633/20, k.ú. Košíře 
 

radní Chabr 

33/4 Z-6877 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 905/7, parc. č. 
3192/42 a parc. č. 3192/45 o celkové výměře 124 m2 v k.ú. Michle 
a na bezúplatné zřízení služebnosti 
 

radní Chabr 

33/5 Z-6869 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 232,235/2,775 v k.ú. 
Nový Studenec 
 

radní Chabr 
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34/1 Z-7172 k návrhu na bezúplatné nabytí 2 ks sloupů veřejného osvětlení 
včetně kabelového vedení v k.ú. Horní Měcholupy, obec Praha z 
vlastnictví společnosti Pivo Hostivar, a.s. do vlastnictví hlavního 
města Prahy 
 

radní Chabr 

34/2 Z-7075 k návrhu na bezúplatné nabytí parkovacích stání, uliční vpusti, 
prodloužení a rekonstrukce komunikace a chodníku při ul. 
Novgorodská, rekonstrukce chodníku při ul. Petrohradská, 
dopravního značení, opěrné zdi a drátěného plotu a pozemku 
parc.č. 2034/1 vše v k.ú. Vršovice, obec Praha z vlastnictví 
společnosti CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond a.s. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr 

34/3 Z-7153 k návrhu na bezúplatné nabytí komunikace včetně silničních 
betonových obrubníků, chodníků, svislého dopravního značení (3 
ks) a vodorovného dopravního značení v k. ú. Braník z vlastnictví 
společnosti IMP, s r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr 

35/1 Z-7253 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 5, Praha 7, Praha 14, Praha 15 a odejmutí správy svěřených 
věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městskýcm částem Praha 
7, Praha 15, Praha - Satalice 
 
Svěření: 
Praha 7 (pozemky v k.ú. Bubeneč a Holešovice) 
Praha 15 (pozemky v k.ú. Hostivař) 
Praha 14 (pozemky v k.ú. Černý Most a v k.ú. Hloubětín) 
Praha 5 (pozemky v k.ú. Jinonice) 
Praha 8 a Praha 9 (pozemek v k.ú. Kobylisy a pozemky v k.ú. 
Vysočany) 
 
 
Odejmutí: 
Praha 7 (pozemky v k.ú. Bubeneč a Holešovice) 
Praha - Satalice (pozemky v k.ú. Satalice) 
Praha 15 (pozemky v k.ú. Hostivař) 
 
 

radní Chabr 

35/2 Z-7315 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 - Řeporyje (pozemek v k.ú. Zadní Kopanina) a k 
návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům dětí a 
mládeže hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 

36 Z-
7340A 

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kapitole 0416 v 
roce 2019 na posílení mzdových prostředků pro pracovníky škol a 
školských zařízení zřizovaných hlavním městem Prahou a 
městskými částmi hlavního města Prahy 
 

radní Šimral 

37/1 Z-7089 k návrhu na poskytnutí dotací v souladu se Zásadami pro 
partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti sportu a v 
oblasti volné času dětí a mládeže (1. uzávěrka 2019) 
 

radní Šimral 
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37/2 Z-7313 k návrhu na poskytnutí dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na 

rok 2019 z kapitoly 04 - Školství, mládež a sport pro MČ Praha 16 
 

radní Šimral 

38/1 Z-7105 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší 
odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 
1, Hellichova 22 
 

radní Šimral 

38/2 Z-7155 k návrhu na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací 
hl.m. Prahy - domů dětí a mládeže, v působnosti odboru SML 
MHMP 
 

radní Šimral 

38/3 Z-7236 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, 
Praha 1, Betlémská 4/287 
 

radní Šimral 

38/4 Z-7191 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250 
 

radní Šimral 

38/5 Z-6951 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední škola dostihového sportu a jezdectví 
 

radní Šimral 

38/6 Z-7219 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 
 

radní Šimral 

38/7 Z-7165 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola Tolerance, Praha 9, Mochovská 570 
 

radní Šimral 

39 Z-7410 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP předsedové výborů 
ZHMP 

 

 

 

K     I N F O R M A C I 

 

1 Z-7343 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích 
v Praze 
 

náměstek primátora 
Scheinherr 

2 Z-7262 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 

3 Z-7362 ocenění za mimořádné nasazení ve službách Hlavního města 
Prahy 

radní Šimral 

4 Z-7294 informace o stavu implementace Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

primátor  
hl.m. Prahy 

5 Z-7278 o proplácení náhrady mzdy a výdělku ušlého v souvislosti s 
výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva hl. m. Prahy v 
roce 2018 

primátor  
hl.m. Prahy 

6 Z-7355 k informativní zprávě o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
Zastupitelstva hl.m. Prahy 

primátor  
hl.m. Prahy 
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