
                        S C H V Á L E N Ý  
             P R O G R A M   J E D N Á N Í 

 
                39. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

                       které se konalo dne 29. 5. 2014 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 1602A k návrhu zadání změny ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 1249/06 (Praha 5 - 
obytná výstavba) 

primátor 
hl.m. Prahy 

 

1/2 1282A k návrhu na vydání celoměstsky významných změn I+II ÚP SÚ 
hl.m. Prahy - Z 2188/00 (Praha 5, zachování sběrného dvora 
Puchmajerova) 

primátor 
hl.m. Prahy 

 

1/3 1283A k návrhu na vydání celoměstsky významných změn I+II ÚP SÚ 
hl.m. Prahy - Z 2188/00 (Praha 5, zachování sběrného dvora 
Puchmajerova) 
NEPROJEDNÁN 

primátor 
hl.m. Prahy 

+CD 

1/4 1290A k návrhu na vydání změny Z 1147/06 Územního plánu sídelního 
útvaru hl.m.Prahy (Praha 11 - výstavba administrativního a 
polyfunkčního objektu) 

primátor 
hl.m. Prahy 

 

1/5 1291A k návrhu na vydání změny Z 1147/06 Územního plánu sídelního 
útvaru hl.m.Prahy (Praha 11 - výstavba administrativního a 
polyfunkčního objektu) 

primátor 
hl.m. Prahy 

+CD 

1/6 1429A k návrhu na vydání celoměstsky významné změny I ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2710/00 (Praha 2, Praha 4 a Praha 5, revitalizace 
lokality- okolí Smíchovského nádraží, odstranění části VRÚ) 

primátor 
hl.m. Prahy 

+CD 

1/7 1356A k návrhu zadání změny Z-1772/07 Územního plánu sídelního 
útvaru hl.m. Prahy (přestavba zahradního objektu na RD, Praha 6) 

primátor 
hl.m. Prahy 

 

1/8 1600A k návrhu zadání změny ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 990/06 (Praha 12 - 
bytová výstavba) 

primátor 
hl.m. Prahy 

 

1/9 2460 k návrhu zadání celoměstsky významné změny Z 2838/00 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy - „posílení tramvajové sítě v centru“ v k.ú. Nové 
Město a k.ú. Vinohrady (MČ Praha 1 a MČ Praha 2) 

primátor 
hl.m. Prahy 

 

1/10 2478 k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn V ÚP SÚ 
hl.m. Prahy 

primátor 
hl.m. Prahy 

+CD 

1/11 1942 k návrhu zadání celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2794/00 (Praha 9 -Multifunkční centrum) 
NESCHVÁLEN 

primátor 
hl.m. Prahy 

 

2 2652 k návrhu na přijetí 1. tranše z úvěru od Evropské investiční banky 
"Finance Contract Prague Metro III - B" 

I.náměstek 
primátora 
Vávra 

 

3/1 2625 k souboru rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských 
částí hlavního města Prahy na rok 2014 a rozpočtovému výhledu 
za hlavní město Prahu do roku 2019 

I.náměstek 
primátora 
Vávra 
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3/2 2645 k návrhu na poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy 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 458/2011 Sb., za 4.čtvrtletí 
2013 

I.náměstek 
primátora 
Vávra 

 

4/1 2565 k návrhu na změnu účelu investiční dotace poskytnuté MČ Praha 
21 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2014 

I.náměstek 
primátora 
Vávra 

 

4/2 2622 k návrhu na změnu účelu investiční dotace poskytnuté MČ Praha - 
Lysolaje z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2014 

I.náměstek 
primátora 
Vávra 

 
 

4/3 2576 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části 
Praha 21 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy 

I.náměstek 
primátora 
Vávra 

 

4/4 2529 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části 
Praha 14 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy 

I.náměstek 
primátora 
Vávra 

 

4/5 2588 k návrhu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v 
roce 2014 MČ Praha 21 na akci Revitalizace parku před I. ZŠ v 
Újezdě nad Lesy 

I.náměstek 
primátora 
Vávra 

 

4/6 2618 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
investiční dotace MČ Praha 19 

I.náměstek 
primátora 
Vávra 

 

4/7 2591 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 16 I.náměstek 
primátora 
Vávra 

 

4/8 2589 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 20 I.náměstek 
primátora 
Vávra 

 

4/9 2612 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha 3 

I.náměstek 
primátora 
Vávra 

 

5  bod přeřazen jako bod 9/4   
 

6/1 2568 k návrhu na přijetí partnerství hlavního města Prahy v oblasti 
cestovního ruchu pro rok 2014 

náměstek 
primátora 
Novotný 

 
 

6/2 2651 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově 
významných objektů v roce 2014 

náměstek 
primátora 
Novotný 

 

6/3 2604 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově 
významných objektů v roce 2014 

náměstek 
primátora 
Novotný 

 

6/4 2517 k návrhu Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců 
 
STAŽEN 

náměstek 
primátora 
Novotný 

 

7 2631 k možnosti změny právní formy Technické správy komunikací 
hlavního města Prahy z příspěvkové organizace na obchodní 
společnost 

náměstek 
primátora 
Nouza 

 

8 2203 k odůvodnění veřejné zakázky Dodávka chemických posypových 
prostředků a roztoků pro zimní údržbu pozemních komunikací v 
hl. m. Praze 

náměstek 
primátora 
Nouza 

 

9/1 2442 k návrhu na schválení originárního nabytí vlastnického práva 
k nemovitosti do majetku hl. m. Prahy na základě veřejné zakázky 
na stavební práce – st. č. 4679 Maniny – PPO, snížení nivelety 
Karlín, et. 0001 poldr s oddychovou zónou, 2. část 

náměstek 
primátora 
Nouza 
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9/2 2522 k návrhu na schválení originárního nabytí vlastnického práva 
k nemovitosti do majetku hl. m. Prahy na základě veřejné zakázky 
na stavební práce – st. č. 4679 Maniny – PPO, snížení nivelety 
Karlín, et. 0002 rozšíření poldru 

náměstek 
primátora 
Nouza 

 

9/3 2706 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části 
Praha 11 

člen ZHMP  
Mgr. Mlejnský 

 

9/4 2668 k záměru vybudovat subjekt zajišťující svoz komunálního odpadu 
a další související služby a provést restrukturalizaci společnosti 
Pražské služby, a.s. 

I.náměstek 
primátora 
Vávra 

 

10 2641 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 (veřejný 
opatrovník) 

radní Manhart  

11/1 2539 k volbě přísedících Městského soudu v Praze radní Manhart  
11/2 2580 k volbě přísedících Městského soudu v Praze radní Manhart  
12 2519 k návrhu na přidělení grantů v Celoměstských programech 

podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2014 
radní Štvánová  

13 2437 k návrhu na poskytnutí dotace z rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2014 
z kapitoly 04 – Školství, mládež a sport pro MČ Praha 4 

radní Štvánová  
 

14 2619 k návrhu na poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu 
hl. m. Prahy MČ Praha – Velká Chuchle 

radní Štvánová  

15/1 2526 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 
2014 u škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou 
městské části hlavního města Prahy 

radní Štvánová  

15/2 2530 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 
2014 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem 
Prahou 

radní Štvánová  

15/3 2533 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 
2014 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem 
Prahou 

radní Štvánová  

16/1 2425 k návrhu  na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední škola Náhorní, se sídlem 182 00 Praha 8, U Měšťanských 
škol 525/1 

radní Štvánová  

16/2 2445 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední odborné učiliště gastronomie, se sídlem 108 00  Praha 10, 
U Krbu 45/521 

radní Štvánová  

17 2083 k návrhu schválení originárního nabytí vlastnického práva 
k nemovitosti do majetku hl. m. Prahy na základě veřejné zakázky 
na stavební práce – stavba č. 0041376 „DDM  HMP – obnova 
areálu Stadionu mládeže – hlavní budova“, Na Kotlářce 1, Praha 6 
– Dejvice 

radní Štvánová  

18/1 2504 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy pro rok 2014 
v oblasti zdravotnictví 

radní Dlouhý  

18/2 2538 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v oblasti 
sociálních služeb, rodinné politiky a akcí celopražského významu 
pro rok 2014 

radní Dlouhý  

18/3 2611 k návrhu na udělení účelové dotace na podporu aktivit v oblasti 
sociálních služeb na lokální úrovní pro MČ Praha 1 – 22 a úpravu 
rozpočtu v roce 2014 

radní Dlouhý  

19 2480 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy Dětské centrum Paprsek 

radní Dlouhý  

20/1 2446 k úplatnému převodu pozemků z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy 
družstevní bytové výstavby platné do roku 1991 

radní Dlouhý  

20/2 2598 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 Dlouhý  
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21 2209 k návrhu na budoucí úplatné nabytí pozemků parc. č. 1645/1 a 
1646/1 k.ú. Troja z podílového spoluvlastnictví Jany Černé, Pavla 
Pazderky, Pavla Štětky a Mileny Tůmové do vlastnictví hl. m. 
Prahy 

radní Dlouhý  

22 2613 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů 
z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost v roce 2014 

radní Vorlíčková  

23/1 2653 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení služebností radní Vorlíčková  
 

23/2 2655 k návrhu na uzavření smluv o zřízení služebnosti umístění 
kabelového vedení a stožárů veřejného osvětlení 
NESCHVÁLEN 

radní Vorlíčková  

24 2657 k odůvodnění veřejné zakázky „Dodávka elektřiny a zemního 
plynu pro veřejné osvětlení na území hlavního města Prahy na 
roky 2015 a 2016“ 

radní Vorlíčková  

25 2660 k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov 
mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42 a 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 městským částem Praha 9, Praha 10, 
Praha 14 a Praha 20 
- MČ Praha 9 (pozemky v k.ú. Střížkov) 
- MČ Praha 10 (pozemky u škol a zeleň u bytových domů v k.ú. 
Vršovice) 
- MČ Praha 14 (pozemky u ZŠ v k.ú. Černý Most) 
- MČ Praha 20 (pozemky v k.ú. Horní Počernice) 
NESCHVÁLEN 

radní Vorlíčková  

26 2661 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 svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha 8, Praha 16 a Praha 22 
- MČ Praha 8 (spoluvlastnický podíl pozemků v k.ú. Libeň) 
- MČ Praha 16 (dvě stavby veřejného osvětlení v k.ú. Radotín) 
- MČ Praha 22 (pozemek a veřejné osvětlení v k.ú. Uhřiněves) 

radní Vorlíčková  

27/1 2494 k návrhu směny části pozemku parc.č. 3648/1 v k. ú. Libeň ve 
vlastnictví IMU a.s. za pozemek parc.č. 3648/2 a část pozemku 
parc.č. 3650 v k. ú. Libeň ve vlastnictví hl. m. Prahy 

radní Vorlíčková  

27/2 2469 k návrhu směny dvou částí pozemku parc.č. 2608/1 v k. ú. 
Záběhlice ve vlastnictví Romana Brabce za část pozemku parc.č. 
2599/5 v k. ú. Záběhlice ve vlastnictví hl. m. Prahy 

radní Vorlíčková  

27/3 2361 k návrhu na majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitostem v 
k.ú. Nové Město a Staré město mezi hl.m. Prahou a Univerzitou 
Karlovou v Praze 

radní Vorlíčková  

28/1 2344 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Podolí z vlastnictví 
právnické osoby do výlučného vlastnictví hl. m. Prahy 

radní Vorlíčková  

28/2 2447 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1002 v k.ú. Michle 
z podílového spoluvlastnictví PhDr. Věry Míškové – id. 1/2 a 
Miroslava Košlera – id. 1/2 do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Vorlíčková  

28/3 1033 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví komunikací, chodníků, 
veřejné zeleně a veřejného osvětlení, kanalizačních stok, 
vodovodních řadů a pozemku parc. č. 509/15 k.ú. Střížkov 
z vlastnictví FINEP Prosek k.s. se sídlem Václavské náměstí 
846/1, Praha 1, IČO 26762382 do vlastnictví hlavního města Prahy 
za smluvní cenu ve výši 7.000,- Kč 

radní Vorlíčková  

28/4 2343 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 14/4, k.ú. Bohnice, ze 
spoluvlastnictví Ing. Tomáše Triebenekla – id. 1/2 a RNDr. Pavly 
Triebeneklové – id. 1/2  do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Vorlíčková  
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28/5 2648 k návrhu na přijetí nabídky na úplatné nabytí spoluvlastnického 
podílu id 57/138 pozemku parc. č. 1346 v k. ú. Hlubočepy ze 
spoluvlastnictví fyzických osob do vlastnictví hlavního města 
Prahy 

radní Vorlíčková  

29 2423 k návrhu na bezúplatné nabytí stavebních úprav stávající 
komunikace označené jako NN 735 na pozemku parc.č. 520, k.ú. 
Radlice, Praha 5, při ulici Výmolová z vlastnictví Skanska Reality 
a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vorlíčková  

30/1 2395 k návrhu na úplatný převod pozemkové parcely č. PK 170/2 v k. ú. 
Horoměřice, obec Horoměřice z vlastnictví hl. m. Prahy do 
vlastnictví obce Horoměřice 

radní Vorlíčková  

30/2 2267 k návrhu úplatného převodu částí pozemku parc. č. 544 k.ú. 
Veleslavín 

radní Vorlíčková  

30/3 1204 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 2869/235 o 
výměře 164 m2 v k.ú. Krč z vlastnictví hlavního města Prahy do 
vlastnictví paní Jaroslavy Čermákové 

radní Vorlíčková  

30/4 1353 k návrhu na úplatný převod částí pozemku parc.č. 788/1-odděleny 
a nově označeny dle GP č. 1908-48/2011 jako pozemek parc.č. 
788/68 (29 m2), parc.č. 788/70 (50 m2), parc.č. 788/72 (65 m2), 
parc.č. 788/73 (73 m2), parc.č. 788/74 (77 m2), parc.č. 788/75 (78 
m2), parc.č. 788/76 (112 m2), vše v k.ú. Ruzyně z vlastnictví hl. 
m. Prahy do vlastnictví a spoluvlastnictví fyzických osob 

radní Vorlíčková  

30/5 2412 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 3134 v k.ú. Krč 
z vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví Doc. MUDr. 
Mgr. Milana Jirsy, CSc. 

radní Vorlíčková  

30/6 2399 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 908 v k.ú. 
Dejvice 

radní Vorlíčková  

30/7 2285 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 434/56, parc.č. 
434/61 a parc.č. 434/65, vše v k.ú. Motol z vlastnictví hl. m. Prahy 
do vlastnictví fyzických osob 

radní Vorlíčková  

30/8 2428 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 928/13 a částí 
pozemků parc. č. 928/1 a parc. č. 1713 v kat. území Troja 

radní Vorlíčková  

30/9 2434 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2092/11 k.ú. 
Břevnov 

radní Vorlíčková  

30/10 2436 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3477/274 k.ú. 
Břevnov 

radní Vorlíčková  

30/11 2463 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1830/2 k.ú. Kobylisy radní Vorlíčková  
31/1 2482 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Běchovice, Čimice, 

Dolní Měcholupy, Dubeč, Radotín, Ruzyně a Řeporyje z 
vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s majetkem 
státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví hlavního města 
Prahy dle §7 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 

radní Vorlíčková  

31/2 2511 k návrhu na bezúplatné nabytí parkovacího zálivu na pozemku 
parc.č.2147 v k.ú. Vysočany z vlastnictví Tulipa Rokytka, s.r.o. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vorlíčková  

31/3 2528 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 197 o výměře 
117m2 a parc.č. 202 o výměře 323m2 v k.ú. Sedlec z vlastnictví 
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního 
města Prahy 

radní Vorlíčková  
 

31/4 1699A k návrhu na bezúplatné nabytí vodovodního řadu DN 100 v k.ú. 
Troja z vlastnictví investorů pana MUDr. Aloise Kapounka a paní 
PhDr. Lenky Kapounkové do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vorlíčková  

32 2709 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP předsedové výborů 
ZHMP 
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K     I N F O R M A C I 

 

1 2639 Informativní zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
Zastupitelstva hl. m. Prahy 

primátor hl.m. Prahy  

2 2663 k návrhu na vyhodnocení cvičení Blackout 2014 primátor hl.m. Prahy  

3 2672 informace o současném právním i faktickém stavu budování 
„Souboru staveb městského okruhu v úseku Myslbekova – 
Pelc/Tyrolka“ 

náměstek primátora 
Nouza 

 

4 2665 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích v 
Praze 

náměstek primátora 
Nouza 

 

5 2646 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT a k návrhu na 
úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2014 u škol a 
školských zařízení kraje Hlavní město Praha 

radní Štvánová  

6 2664 Rozpracování principu spravedlivé distribuce nízkoprahových 
služeb na území Hl. m. Prahy 

radní Dlouhý  

7 2375 k informaci o postupu přípravy a zahájení stavby č. 6963 "Celková 
přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově" a ke vzetí 
na vědomí nabytí vlastnického práva k nemovitosti do majetku 
hl.m. Prahy 

náměstek primátora 
Nouza 

 

8 2699 Informace o projektu Opencard radní Vašíček  
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