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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 

 
5. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se konalo dne 26.3. 2015 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 3133 k volbě přísedících Městského soudu v Praze primátorka 
hl.m. Prahy 

 

2 3215 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 

primátorka 
hl.m. Prahy 

 

3 3062 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě se 
Správou železniční dopravní cesty, státní organizace 

náměstek  
primátorky 
Dolínek 

 

4 3068 k návrhu na schválení originárního nabytí vlastnického práva k 
nemovitosti vybudované v rámci stavby č. 41341 Rekonstrukce 
komunikace Pod Hrachovkou do majetku hl.m. Prahy 

náměstek  
primátorky 
Dolínek 

 

5 3196 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvě 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu č. 42117 
Zelená Malovanka, etapa 0001 Zelené stěny 

náměstek  
primátorky 
Dolínek 

 

6 3163 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu 

náměstek  
primátorky 
Dolínek 

 

7/1 3260 k návrhu na revokaci usnesení ZHMP č. 41/29 ze dne 11.9. 2014 
ve věci poskytnutí  Ručitelského  prohlášení hlavního města Prahy 
vystavené v souvislosti s uzavřením dodatku č. 5 ke kupní smlouvě 
č. prodávajícího (věřitele): ŠT/O1/008/06/SML, č. kupujícího 
(dlužníka): 9015000136 ze dne 31.05.2006 ve znění jejího dodatku 
č. 1 ze dne 31.10.2011, dodatku č. 2 ze dne 28.08.2012, dodatku č. 
3 ze dne 10.12.2012, dodatku č. 4 ze dne 29.05.2014 mezi 
společností Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnosti a 
společností ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 

náměstek  
primátorky 
Dolínek 

 

7/2 3243 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost v roce 2015 

náměstek  
primátorky 
Dolínek 

 

7/3 3285 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - Adaptabilita v roce 2015 

náměstek  
primátorky 
Dolínek 

 

8 3240 k požadavkům městských částí hl.m. Prahy na ponechání 
nevyčerpaných účelových prostředků, které jim byly poskytnuty z 
rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2014 (příp. v předchozích letech), k 
využití v roce 2015 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

9/1 3226 k návrhu na ponechání nevyčerpaných finančních prostředků 
příspěvkových organizací hlavního města Prahy z roku 2014 a let 
minulých a jejich využití ke stejnému účelu v roce 2015 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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9/2 3281 k návrhu na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy 
městským částem hl. m. Prahy 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 
 

10/1 3096 k návrhu na ukončení pořizování změny Z 990/06 ÚP SÚ hl.m. 
Prahy (Praha 12 - bytová výstavba) 

náměstek 
primátorky 
Stropnický 

 

10/2 3202 k návrhu na ukončení pořizování celoměstsky významné změny 
I+II ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 2137/00 (Praha 22, Praha - Kolovraty; 
realizace nové obytné a smíšené zástavby) 

náměstek 
primátorky 
Stropnický 

 

10/3 3211 k návrhu na ukončení pořizování celoměstsky významných změn 
vlny IV Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy - Z 2803/00, 
Z 2811/00 a Z 2812/00 

náměstek 
primátorky 
Stropnický 

 

11 3221 k návrhu 3. aktualizace Územně analytických podkladů hl. m. 
Prahy 

náměstek 
primátorky 
Stropnický 

+2CD 

12 3270 k návrhu na schválení uzavření bezúplatné smlouvy o zřízení 
služebnosti se společností OC LUŽINY s.r.o. 

radní Hašek  

13 3139 k návrhu na uznání vlastnického práva radní Hašek  
14 3063 k odůvodnění veřejné zakázky s názvem "Havarijní oprava nosné 

konstrukce nad vestibulem metra Budějovická" 
radní Hašek  

15 3250 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. 
Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 1, Praha 3, 
Praha 10, Praha 11, Praha 12, Praha - Březiněves, Praha - 
Koloděje, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec a Praha – Zličín 
- MČ Praha 1 (garáže v k.ú. Staré Město) 
- MČ Praha 3 (pozemky v k.ú. Žižkov) 
- MČ Praha 10 (zeleň u bytových domů v k.ú. Vršovice a 
pozemky v k.ú. Malešice a Strašnice a pozemky zeleně v k.ú. 
Vinohrady) 
- MČ Praha 11 (pozemky v k.ú. Chodov a pozemky v k.ú. Háje) 
- MČ Praha 12 (pozemek parc. č. 4400/418 v k.ú. Modřany) 
- MČ Praha – Březiněves (pozemek v k.ú. Březiněves) 
- MČ Praha – Koloděje (pozemky v k.ú. Koloděje) 
- MČ Praha – Kunratice (pozemky v k.ú. Kunratice) 
- MČ Praha – Slivenec (pozemky v k.ú. Holyně a Slivenec) 
- MČ Praha – Zličín (pozemky zeleně v k.ú. Zličín) 

radní Hašek  

16 3251 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. 
Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí správy svěřených 
věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 11, 
Praha 13, Praha - Dubeč, Praha - Nebušice a Praha – Řeporyje 
- MČ Praha 11 (pozemky pod komunikacemi v k.ú. Háje) 
- MČ Praha 13 (pozemky v k.ú. Stodůlky) 
- MČ Praha – Dubeč (pozemky s rybníkem v k.ú. Dubeč) 
- MČ Praha – Nebušice (pozemky v k.ú. Nebušice) 
- MČ Praha – Řeporyje (pozemky v k.ú. Řeporyje a Stodůlky) 

radní Hašek  

17/1 3170 k návrhu na úplatné nabytí veřejného osvětlení v k.ú. Běchovice z 
vlastnictví společnosti STARKON PRAHA GROUP s.r.o., se 
sídlem Praha 9 - Běchovice, Mladých Běchovic 2, IČO: 25644858, 
do vlastnictví hlavního města Prahy za smluvní cenu ve výši 
1.000,- Kč 

radní Hašek  

17/2 3175 k návrhu na úplatné nabytí veřejného osvětlení v k.ú. Velká 
Chuchle z vlastnictví společnosti Vily Chuchle a.s., se sídlem 
Praha 2, Římská 103/12, IČO: 28914791, do vlastnictví hlavního 
města Prahy za smluvní cenu ve výši 500,- Kč 

radní Hašek  

17/3 2342 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2550, v k.ú. Michle, z 
vlastnictví Martina Kadlece, do vlastnictví hl. m. Prahy 

radní Hašek  
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17/4 3164 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 1451, k.ú. Vinoř, 
ze spoluvlastnictví Marie Hetzelové a Jany Mandlíkové do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Hašek  

17/5 3050 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 495/1 v k.ú. Slivenec 
z vlastnictví Ireny Černé a pozemků parc. č. 496/8, 496/9 v k.ú. 
Slivenec z podílového spoluvlastnictví Ireny Krejčové - id. 1/2 a 
Gabriely Volfové - id. 1/2 do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Hašek  

17/6 3174 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví kanalizační splaškové stoky 
DN 300 na pozemku  parc. č.  5765/2 k.ú. Záběhlice z vlastnictví 
MAGELLAN EPSILON s.r.o. se sídlem Naardenská 665/3, Praha 
6, IČO: 27568075 do vlastnictví hlavního města Prahy za smluvní 
cenu ve výši 100,- Kč 

radní Hašek  

18/1 2914 k návrhu na bezúplatné nabytí stavby veřejného osvětlení a 
vodních děl v k.ú. Čakovice do majetku hl.m. Prahy 

radní Hašek  

18/2 2921 k návrhu na bezúplatné nabytí technického zhodnocení chodníku - 
stavby vyčkávacího zálivu na pozemku parc.č. 4155/1 k.ú. 
Vinohrady do majetku hl.m. Prahy 

radní Hašek  

18/3 3044 k návrhu na bezúplatné nabytí stavby veřejného osvětlení, 
chodníků a pozemků v k.ú. Kobylisy z vlastnictví Rezidence 
Modřínová, a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Hašek  

18/4 3070 k návrhu na bezúplatné nabytí vodních děl v k.ú. Vysočany a k.ú. 
Libeň z vlastnictví Tulipa Rokytka, s.r.o. do vlastnictví hl.m. 
Prahy 

radní Hašek  

18/5 3190 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.2/31 ze dne 18.12.2014 
k návrhu na bezúplatné nabytí stavby veřejného osvětlení v k.ú. 
Ruzyně z vlastnictví Českého Aeroholdingu, a.s. do vlastnictví 
hl.m. Prahy 

radní Hašek  

18/6 3010 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č.2815/4  o výměře 3 
m2 , parc.č.2815/12 o výměře 204 m2 , parc.č.2815/11 o výměře 4 
m2  v k.ú. Kyje ,  parc.č.1720/25  o výměře     175 m2 , 
parc.č.1720/27  o výměře 10 m2 v k.ú. Vršovice  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 Hašek  

18/7 3013 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č.1145/4  o výměře 9 
m2 v k.ú. Hostivař  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 Hašek  

18/8 3011 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č.2019/18  o výměře 
12 m2 v k.ú. Krč  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 Hašek  

18/9 1711 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č.1774/7 v k.ú. 
Hloubětín z vlastnictví společnosti Hloubětínský park s.r.o. do 
vlastnictví hl. m. Prahy 

radní Hašek  

18/10 3149 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Benice, Dolní 
Měcholupy, Hrdlořezy, Kbely, Lysolaje, Štěrboholy, Třebonice, 
Vysočany a Zadní Kopanina z vlastnictví České republiky 
příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad 
do vlastnictví hlavního města Prahy dle §7 zákona č. 503/2012 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů 

radní Hašek  

18/11 3150 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Ďáblice, Dolní 
Počernice, Dubeč, Horní Počernice, Kyje, Letňany, Pitkovice a 
Vysočany z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s 
majetkem státu pro Státní statek hl. m. Prahy „v likvidaci“ do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Hašek  
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18/12 3141 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 2057/30 a 
pozemku parc.č. 2094/2 v k.ú. Střešovice z vlastnictví České 
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 697 97 111, se 
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví hl.m. 
Prahy 

radní Hašek  

18/13 3143 k návrhu na bezúplatné nabytí vodních děl a veřejného osvětlení v 
k.ú. Újezd nad Lesy z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví 
hl.m. Prahy 

radní Hašek  

18/14 3153 k návrhu na bezúplatné nabytí vodních děl v k.ú. Čakovice z 
vlastnictví ING Real Estate Development CR, s.r.o. do vlastnictví 
hl.m. Prahy 

radní Hašek  

18/15 3054 k návrhu na bezúplatné nabytí veřejného osvětlení na pozemku 
parc.č. 520/1 k.ú. Michle z vlastnictví BB Centrum - 
FILADELFIE, a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Hašek  

19 3180 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Správa služeb hlavního města Prahy 

radní Hadrava  

20/1 3094 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě na pozemcích parc.č. 1504/5 a parc.č. 
1504/22 v k.ú. Řepy s AMO, spol. s r.o., IČO: 49688022 

radní Plamínková  

20/2 3064 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - 
služebnosti 

radní Plamínková  

20/3 3127 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti radní Plamínková  
20/4 3122 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti radní Plamínková  
21 2793 k návrhu na úplatný převod horkovodu z vlastnictví hlavního 

města Prahy do vlastnictví společnosti Pražská teplárenská a.s. 
radní Plamínková  

22 3166 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 
na rok 2015 

radní Wolf  

23 3249 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita v působnosti odboru 
SMS MHMP 

radní Nováková  

24 3148 k návrhu na přidělení finančních prostředků Fotbalové asociaci ČR 
na organizační zajištění Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 
let v roce 2015 

radní Nováková  

25/1 3184 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, 
Lipí 1911 

radní Ropková  

25/2 3185 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší 
odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 
5. května 51 

radní Ropková  

25/3 2689 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u 
Nejdku 

radní Ropková  

25/4 2856 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57 

radní Ropková  

25/5 3156 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Sřední 
odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1 

radní Ropková  

25/6 3157 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní umělecká škola, Praha 4, Dunická 3136 

radní Ropková  

25/7 3182 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Obchodní akademie, Praha 6, Krupkovo náměstí 4 

radní Ropková  

25/8 3197 k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy Dětské centrum Paprsek 

radní Ropková  

25/9 3254 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola a střední škola waldorfská 

radní Ropková  
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26 3234 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 
2015 u škol, jejichž zřizovatelem jsou městské části hlavního 
města Prahy 

radní Ropková  
 

27 3246 k návrhu na udělení dotace hlavního města Prahy v oblasti 
sociálních služeb a grantu hlavního města Prahy v působnosti 
odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního 
města Prahy - podpora registrovaných sociálních služeb pro rok 
2015 

radní Ropková  
 

28 3238 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy pro rok 2015 v 
působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence 
Magistrátu hlavního města Prahy pro oblast rodinné politiky 

radní Ropková  

29 3271 k návrhu na přidělení grantů v Celoměstských programech 
podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2015 

radní Ropková  
 

30 3279 Informace o výstavbě tunelového komplexu Blanka náměstek  
primátorky 
Dolínek 

 

31 3308 informace o komisi Rady HMP ICT a nadstandardních odměnách 
pirátů 

členka ZHMP 
Udženija 

 

32 3292 ke zřízení Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva hl. m. 
Prahy 

primátorka 
hl.m. Prahy 

 

33 3309 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP primátorka 
hl.m. Prahy 

 

 
 
 
 
 
K     I N F O R M A C I 

 

1 3258 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích v 
Praze 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

2 3253 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

3 3252 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT 

radní Ropková  

4 3272 k informaci o udělení grantů hlavního města Prahy pro rok 2015 
(VYŘAZENO - součást tisku Z-3238) 

radní Ropková  

5 3275 k Výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hlavním 
městě Praze za školní rok 2013/2014 

radní Ropková +CD 

6 3257 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z 
MŠMT na zabezpečení okresních a krajských soutěží a přehlídek 
vyhlašovaných MŠMT na rok 2015 

radní Nováková  

7 3295 k současnému stavu Opencard primátorka 
hl.m. Prahy 

 

8 3298 informace pro Zastupitelstvo HMP o konkrétních činnostech v 
oblasti IT včetně SW vybavení, které nemá hl. m. Praha smluvně 
ošetřeno 

náměstek primátorky 
Dolínek 
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