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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	
 

24. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se konalo dne 23.2. 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 4903 k návrhu obecně závazné vyhlášky o používání pyrotechnických 
výrobků v hlavním městě Praze

primátorka  
hl.m. Prahy 

 

2 4999 ke schválení Protikorupční strategie hl. m. Prahy 2017 - 2019 primátorka  
hl.m. Prahy 

 

3 5002 k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace Právnické fakultě 
Univerzity Karlovy na rekonstrukci páternosteru 
 
VYPUŠTĚN 

primátorka  
hl.m. Prahy 

 

4 5054 k návrhu na přidělení jednoletých a víceletých grantů v oblasti 
podpory sportu a tělovýchovy na rok 2017 v programech II.A/1., 
II.A/2., II.B., II.C., III.A.1., III.B.1, III.C.1., IV.A., IV.B.

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

5 5029 k návrhu na přidělení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže 
na rok 2017 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

6 5061 k návrhu na přijetí Partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v 
oblasti volného času dětí a mládeže - 1. uzávěrka 2017

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

7 5067 k návrhu zajištění účasti výpravy hl. m. Prahy na Hrách VIII. letní 
olympiády dětí a mládeže ČR 2017

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

8 5003 k návrhu na uzavření dodatků č.1 k Veřejnoprávním dotačním 
smlouvám pro subjekty působící v oblasti sportu

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

9 5050 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 velkoplošných oprav chodníků na území 
hlavního města Prahy 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

10 5069 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 03 Doprava v souvislosti s 
financováním Operačního programu Doprava

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

11 5042 k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016 a na 
úpravu rozpočtu kapitálových výdajů v roce 2017

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

12/1 4942 k návrhu na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací v 
působnosti odboru SVC MHMP

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

12/2 4935 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům 
dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM v působnosti odboru SVC 
MHMP 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

13 5088 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - 
Vinoř  z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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14 5044 k návrhu na změnu účelu části dotace poskytnuté MČ Praha - 
Křeslice v roce 2015 a 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 

 

15/1 4978 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 16 
 
VYPUŠTĚN 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

15/2 4966 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 2 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

15/3 4970 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 7 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

15/4 4979 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 17 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

15/5 4974 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 12 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

15/6 4975 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 13 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

15/7 4981 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 19 
 
VYPUŠTĚN 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

15/8 4982 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 20 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

15/9 4985 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 3, 8, 9, 14, 20 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

15/10 4967 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 4 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

15/11 4936 ke zrušené změně Z 2440/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy (k.ú. Písnice, 
Libuš, Kunratice, Kamýk, Lhotka, Krč, Nusle; (upřesnění trasy 
metra I.D v úseku Pankrác - Depo Písnice včetně funkčního 
využití v okolí stanic, vyhlášení VPS) 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

16 4718 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 5 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

17 5072 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu 
vlastního hl. m. Prahy na rok 2017 MČ Praha - Slivenec na výkup 
pozemků pro stavbu víceúčelového objektu

radní  
Grabein Procházka 
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18 5090 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 městské části Praha 
6, Praha 16, Praha 17, Praha - Dubeč, Praha - Ďáblice, Praha 20, 
Praha - Lochkov,  Praha - Přední Kopanina, Praha - Zličín a 
odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy 
městské části Praha 4, Praha 5, Praha - Běchovice, Praha - 
Kolovraty, Praha – Řeporyje 
 
MČ Praha 6 (pozemky v k.ú. Střešovice) 
MČ Praha 16 (pozemky v k.ú. Radotín) 
MČ Praha 17 (pozemky v k.ú. Řepy) 
MČ Praha – Dubeč (pozemky v k.ú. Dubeč) 
MČ Praha – Ďáblice (pozemky v k.ú. Ďáblice) 
MČ Praha 20 (pozemek v k.ú. Horní Počernice) 
MČ Praha – Lochkov (pozemek v k.ú. Lochkov) 
MČ Praha -  Přední Kopanina (pozemky v k.ú. Přední 
Kopanina) 
MČ Praha – Zličín (pozemky v k.ú. Sobín a v k.ú. Zličín) 
MČ Praha 4 (pozemky v k.ú. Braník) 
MČ Praha 5 (veřejné osvětlení v k.ú. Hlubočepy) 
MČ Praha – Běchovice (veřejné a slavnostní osvětlení v k.ú. 
Běchovice) 
MČ Praha –Kolovraty (veřejné osvětlení k k.ú. Kolovraty) 
MČ Praha – Řeporyje (pozemky v k.ú. Zadní Kopanina) 

radní  
Grabein Procházka 

 

19 5091 k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětské 
centrum "Paprsek" a 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 
městské části Praha 14 

radní  
Grabein Procházka 

 

20/1 4911 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 1759/1 k.ú. 
Hlubočepy do vlastnictví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 

 

20/2 4930 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc.č. 4357 v k.ú. 
Dejvice do vlastnictví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 

 

21/1 4702 k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví k pozemkům parc.č. 
674/3 a 415/9 v k.ú. Štěrboholy

radní  
Grabein Procházka 

 

21/2 4897 k návrhu na bezúplatné nabytí vozovky, chodníků, dopravního 
značení, vpustí, schodiště, zeleně a pozemků v k.ú. Hodkovičky z 
vlastnictví právnické osoby do vlastnictví hl.m. Prahy

radní  
Grabein Procházka 

 

21/3 5039 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Ďáblice, Holyně, 
Královice, Lipence a Újezd u Průhonic 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 

 

22/1 4839 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č.2481/29 o výměře 4 
m2 k.ú. Břevnov 

radní  
Grabein Procházka 

 

22/2 4756 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 917 v k. ú. Prosek, 
obec Praha, o výměře 123 m2

radní  
Grabein Procházka 

 

22/3 4794 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3880/7 o výměře 20 
m2 k.ú. Libeň 

radní  
Grabein Procházka 

 

22/4 4855 k návrhu na úplatný převod částí pozemků parc.č. 722/8 a parc.č. 
733 vše v k.ú. Hloubětín 

radní  
Grabein Procházka 

 

22/5 4879 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 1873/1 o 
výměře 127 m2 v k.ú. Hostivař

radní  
Grabein Procházka 
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22/6 4748 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1157/13 o výměře 86 
m2 k.ú. Troja z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Společenství 
vlastníků pro dům Lešenská 537 a 538

radní  
Grabein Procházka 

 

22/7 4591 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 3188/1 o 
výměře 79 m2 v k.ú. Michle

radní  
Grabein Procházka 

 

22/8 4705 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 1209/62 v kat. 
území Háje z vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví 
společnosti Arkalycká, s.r.o.

radní  
Grabein Procházka 

 

22/9 4598 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 3320/16 o 
výměře 7 m2 v k.ú. Michle

radní  
Grabein Procházka 

 

22/10 4899 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 1234/111 a parc. č. 
1293/202 v k.ú. Řepy 

radní  
Grabein Procházka 

 

22/11 4851 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 4400/734 a parc.č. 
4400/740 v k. ú. Modřany 

radní  
Grabein Procházka 

 

22/12 4790 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 3124/4, parc.č. 
3124/24, parc.č. 3124/25 a parc.č. 3124/31 v k.ú. Stodůlky

radní  
Grabein Procházka 

 

22/13 4829 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 2780/170, parc.č. 
3124/22 a parc.č. 3124/23 v k.ú. Stodůlky

radní  
Grabein Procházka 

 

22/14 4828 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2407/27, části 
pozemků parc. č. 2407/32 a parc. č. 2407/33 o celkové výměře 513 
m2 k.ú. Michle 

radní  
Grabein Procházka 

 

22/15 4909 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 129/8 v k.ú. Stodůlky radní  
Grabein Procházka 

 

22/16 4937 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č 1234/84 v k.ú. 
Řepy 

radní  
Grabein Procházka 

 

23 5012 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
dotace z kap. 0544 Středisku prevence a léčby drogových 
závislostí - DROP IN, o.p.s. v roce 2017

radní Lacko  

24 5000 k návrhu na udělení grantů v oblasti kongresového turismu na rok 
2017 

radní Wolf  

25 4998 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti 
kultury v roce 2017 

radní Wolf  

26 4995 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 a udělení 
individuálních účelových dotací v oblasti cestovního ruchu v roce 
2017 

radní Wolf  

27/1 4960 k návrhu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu 
hl. m. Prahy na rok 2017 z kap. 06 městským částem hl. m. Prahy

radní Wolf  

27/2 5056 k návrhu na poskytnutí účelové dotace Integračnímu centru 
Praha o.p.s. k zajištění interkulturní práce 

radní Wolf  

28 4961 k návrhu na udělení grantu hlavního města Prahy v působnosti 
odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního 
města Prahy - podpora registrovaných sociálních služeb 
poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2017

radní Hodek  

29/1 5013 k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 
2016 do roku 2017 v kap. 05 - Zdravotnictví a sociální oblast a 
úpravu rozpočtu v kap. 05 v roce 2017

radní Hodek  

29/2 5051 k návrhu na udělení dotace hlavního města Prahy pro rok 2017, 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  

30 5064 k návrhu na přidělení grantů v Celoměstských programech 
podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2017

radní Ropková  

31 5062 ke schválení projektů v rámci 17. Výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 

radní Ropková  

32/1 5063 ke schválení projektů v rámci 22. Výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 

radní Ropková  
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32/2 5032 k záměru realizace pilotního projektu Systémová podpora výuky 
českého jazytka jako cizího jazyka ve 22 MČ hl. m. Prahy - síť 
škol 

radní Ropková  

33 5083 k návrhu na převedení finančních prostředků z roku 2016 do roku 
2017 odboru FON MHMP 

radní Ropková  

34/1 5057 k převodu nevyčerpaných prostředků OPPPR z rozpočtu hl. m. 
Prahy na rok 2016 do rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017

radní Ropková  

34/2 5058 k převodu nevyčerpaných prostředků OPPPR z rozpočtu hl. m. 
Prahy na rok 2016 do rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017

radní Ropková  

 
 
K     I N F O R M A C I 

 

1 5087 Informativní zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
Zastupitelstva hl. m. Prahy 

primátorka  
hl.m. Prahy 

 

2 5092 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích v 
Praze 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

3 5082 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů a závazných ukazatelů 
v kap. 0416 na rok 2017 u škol a školských zařízení kraje Hlavní 
město Praha

radní Ropková  

4 5100 o přidělení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže na rok 2017 náměstek primátorky 
Dolínek 

 

5 5007 Informace o činnosti Výboru pro kulturu, památkovou péči, 
výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP v r. 2016 

MgA. Eliška Kaplický 
Fuchsová, 
předsedkyně Výboru 
pro kulturu, 
památkovou péči, 
výstavnictví, cestovní 
ruch a zahraniční 
vztahy ZHMP 

 

 
 


