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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 

 
20. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se konalo dne 20.10. 2016 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 
 

  

1/1 4537 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.9/13 ze dne 10.9.2015 k 
uzavření smlouvy o zřízení služebností inženýrských sítí

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

1/2 4538 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.9/16 ze dne 10.9.2015 k 
uzavření smlouvy o zřízení služebností inženýrských sítí

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

2/1 4759 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů v 
kapitole 03 Doprava za účelem zajištění velkoplošných oprav 
chodníků na území hlavního města Prahy

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

2/2 4697 k přidělení mimořádných finančních prostředků v oblasti sportu a 
tělovýchovy 2016 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

3/1 4660 k návrhu na změnu účelu části investiční dotace poskytnuté 
městské části Praha - Koloděje z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

3/2 4698 k návrhu na změnu účelu části dotace poskytnuté MČ Praha 2 a 
MČ Praha 5 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 

 

4/1 4778 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části 
Praha - Klánovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města 
Prahy 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

4/2 4768 k návrhu na poskytnutí účelových dotací městským částem hl. m. 
Prahy 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 1.5.2016 do 30.9.2016

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

4/3 4655 k návrhu na poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu 
vl. hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

5 4755 k Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy ve vztahu k 
soudně zrušené železniční trati Praha - Bystřice u 
Benešova/Benešov 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

6/1 4716 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 3 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
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6/2 4720 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 7 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

6/3 4722 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 9 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

6/4 4723 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 10 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

6/5 4726 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 13 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

6/6 4727 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 14 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

6/7 4729 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 16 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

6/8 4736 k návrhu na pořízení změny vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy pro 
podnět č. 499 (MČ Praha 12, MČ Praha - Velká Chuchle, MČ 
Praha - Zbraslav; realizace přírodě blízkých protipovodňových 
opatření a zkapacitnění koryta toku pro provádění zvýšených 
vodních stavů, přeložka VTL plynovodu) 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

6/9 4730 k návrhu na pořízení změny vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 17 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

6/10 4732 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 19 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

6/11 4733 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 20 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

6/12 4747 k odmítnutí nekompletních podnětů na pořízení změn ÚP SÚ hl.m. 
Prahy pořizovatelem 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

6/13 4738 k návrhu na pořízení změny vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy pro 
podnět č. 515 (sídelní útvar hl.m. Prahy; změna závazné textové 
části ÚP) 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

6/14 2893A k návrhu na vydání změn vlny 07 (2.část) ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 
1761/07 (Praha 18; výstavba prodejen a úprava parkové zeleně) 
+USB flash disk 
NESCHVÁLEN 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

7 4771 ke schválení Rámce pro podporu infrastruktury - přílohy 
Krajského akčního plánu vzdělávání v hl. m. Praze 

radní Ropková 
v zastoupení 
náměstek primátorky 
Dolínek 

 

8 4743 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 

radní Ropková 
v zastoupení 
náměstek primátorky 
Dolínek 

 

9 4769 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 
2016 u škol, jejichž zřizovatelem jsou městské části hlavního 
města Prahy 

radní Ropková 
v zastoupení 
náměstek primátorky 
Dolínek 
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10/1 4765 ke schválení projektů v rámci 1. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 

radní Ropková 
v zastoupení 
náměstek primátorky 
Dolínek 

 

10/2 4767 ke schválení projektů v rámci 2. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 

radní Ropková 
v zastoupení 
náměstek primátorky 
Dolínek 

 

10/3 4749 ke schválení projektů v rámci 6. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 

radní Ropková 
v zastoupení 
náměstek primátorky 
Dolínek 

 

11/1 4557 k návrhu na uzavření soudního smíru radní  
Grabein Procházka 

 

11/2 4805 Memorandum o vzájemné spolupráci radní  
Grabein Procházka 

 
 

12 4787 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 
16 a odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města 
Prahy městské části Praha - Lipence a Praha – Zbraslav 
MČ Praha 16 (školský areál a přírodní koupaliště v k.ú. Radotín) 

MČ Praha – Lipence (pozemek v k.ú. Lipence) 

MČ Praha – Zbraslav (pozemky v k.ú. Zbraslav) 

radní  
Grabein Procházka 

 

13 1884 k návrhu směny pozemku parc.č. 1462/4 v k.ú. Jinonice ve 
vlastnictví Římskokatolické farnosti u kostela sv. Filipa a Jakuba 
Praha - Hlubočepy za část pozemku parc.č. 1040/137 a část 
pozemku parc.č. 1040/151 v k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl.m. 
Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

14/1 4631 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.8/20 ze dne 18.6.2015 k 
návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. ú. Radotín 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 

 

14/2 4597 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 3295/20, 3295/25 s 
2712 v k. ú. Krč do vlastnictví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 

 

14/3 4634 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 678/2 v k.ú. 
Komořany z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s 
majetkem státu mají České energetické závody, státní podnik v 
likvidaci, do vlastnictví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 

 

14/4 4626 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 4468/18 a 4468/19  
k.ú. Horní Počernice 

radní  
Grabein Procházka 

 

15/1 4488 k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnického práva k lávce spojující 
město Černošice s Městskou částí Praha - Lipence

radní  
Grabein Procházka 

 

15/2 4620 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Hloubětín, Kyje a 
Uhříněves 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 

 

15/3 4611 k návrhu na bezúplatné nabytí vodovodních řadů a veřejného 
osvětlení v k.ú. Horní Počernice z vlastnictví Konhefr Počernice 
s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy

radní  
Grabein Procházka 

 

16/1 4564 k návrhu úplatného převodu pozemků parc. č. 2019/10, 2019/11 a 
2046, vše v k.ú. Braník 

radní  
Grabein Procházka 

 

16/2 4393 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 146 o výměře 
40 m2 k.ú. Troja 

radní  
Grabein Procházka 
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16/3 4172 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2329/13 a 2329/14, 
vše v k. ú. Braník 

radní  
Grabein Procházka 

 

17/1 4602 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
investiční dotace nemocnicím z kap. 0504 v roce 2016

radní Lacko  

17/2 4623 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
investiční dotace fakultním nemocnicím z kap. 0504 v roce 2016

radní Lacko  

17/3 4751 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
neinvestiční dotace a úprava rozpočtu v kap. 0544 v roce 2016

radní Lacko  

18 4544 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 2131/256-257, 
2401/12-15 z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového 
spoluvlastnictví vlastníků bytů a spoluvlastníků společných částí 
domů č.p. 1941-1946, a souvisejících pozemků parc. č. 2131/414, 
2131/416, 2131/420 a 2401/82, vše k.ú. Stodůlky, z vlastnictví 
hl.m. Prahy do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu 
Píškova 1941-1946, Praha 5

radní Lacko  

19 4169 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 4754 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.17/56 ze dne 26.5.2016 
k návrhu koncepce výstavby a rekonstrukce hasičských zbrojnic, 
dovybavení Jednotek SDH ve střednědobém výhledu do roku 2018 
a s tím spojených úprav rozpočtu kapitálových výdajů vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 v kapitole 07 - Bezpečnost a 
poskytnutí účelových investičních dotací městským částem hl. m. 
Prahy 

radní Hadrava  

21 4331A k návrhu Koncepce rozvoje a zajištění provozu Městského 
kamerového systému hl.m. Prahy na období 10 let

radní Hadrava  

22 4520 k návrhu dodatku č.3 ke smlouvě č. D/14/005677/93 ke smlouvě o 
spolupráci při hospodaření s komunálním odpadem a v oblasti jeho 
odstranění při současné komplexní ochraně hodnot životního 
prostředí, odstraňování stávajících zdrojů jeho poškozování a při 
rozvoji infrastruktury MČ Praha - Ďáblice a MČ Praha - 
Březiněves ze dne 27.4.1993

radní Plamínková  

23 4692 k návrhu na uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí účelové dotace - grantu, uzavřené v rámci grantového 
řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. 
m. Prahy pro rok 2015 

radní Plamínková  

24/1 4593 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č.1138/3 v k. ú. Liboc 
do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Plamínková  

24/2 4581 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 632/1 v k. ú. Újezd, 
parc. č. 584/9 v k. ú. Háje a parc. č. 458/13 v k. ú. Petrovice do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Plamínková  

24/3 4795 k návrhu na snížení kapitálových výdajů OTV MHMP roku 2016 v 
kap. 02 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 7,  MČ 
Praha 9, MČ Praha 12, MČ Praha 19, MČ Praha - Dolní Počernice, 
MČ Praha - Nebušice, MČ Praha - Lysolaje, MČ Praha - Vinoř, 
MČ Praha - Šeberov, MČ Praha - Satalice, MČ Praha - Zbraslav, 
MČ Praha - Zličín 

radní Plamínková  

25 4494 k návrhu Koncepce politiky hl. m. Prahy ve vztahu k národnostním 
menšinám

radní Wolf  

26 4706 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Městská knihovna v Praze 

radní Wolf  

27 4707 k návrhu na úpravu rozpočtu a poskytnutí finančních prostředků z 
kap. 0504 formou účelové investiční dotace MČ Praha Běchovice

radní Hodek  

28/1 4670 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
neinvestiční dotace a úprava rozpočtu v kap. 0504 v roce 2016

radní Hodek  

28/2 4761 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
neinvestiční dotace a úprava rozpočtu v kap. 0504 v roce 2016

radní Hodek  
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28/3 4633 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy Domov pro seniory Malešice

radní Hodek  

28/4 4618 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy Palata - Domov pro zrakově postižené

radní Hodek  

29 4708 k petici „za vyhlášení veřejné architektonické soutěže na podobu 
nových stanic metra D, za prověření a zveřejnění zadávacích 
podmínek výběrových řízení a smluvní dokumentace ohledně 
projektování, výstavby a užívání prostorů metra, za vyhotovení 
analýzy stávajícího stavu metra z hlediska jeho architektonických a 
uměleckých hodnot, včetně navržení způsobu jejich ochrany, a 
zařazení níže uvedených bodů na jednání Zastupitelstva hl. m. 
Prahy" 
bod zařazen jako pevný bod v 17.00 hod.

JUDr. Jaroslava 
Janderová 
předsedkyně Výboru  
kontrolního ZHMP 
 

 

30 4833 k personální změně ve Výboru pro sociální politiku ZHMP člen ZHMP 
Ing. Novotný 

 

  

 

 

K     I N F O R M A C I 

 

1 4793 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích 
v Praze 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

2 4800 ke stavu přípravy stavby č. 511 Pražského okruhu náměstek primátorky 
Dolínek 

 

3 4773 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT 

radní Ropková 
v zastoupení 
náměstek primátorky 
Dolínek 

 

4 4822 informace o průběhu zpracování strategie ICT hl. m. Prahy primátorka 
hl.m. Prahy 

 
 

 


