
1 

N Á V R H    P R O G R A M U   J E D N Á N Í 

 
23. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 21. 1. 2021 od 8,30 hod. 
(v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 22. 1. 2021) 

 
  

  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 Z-8963 k návrhu změny ÚP a jejímu vydání - Z 2933 (fáze „návrh“ + 
„OOP“, vlna CVZ V) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-38978 
11.1.21 

2 Z-8965 k návrhu změny/úpravy ÚP a jejího vydání - U 1353 (fáze „návrh“ 
+ „OOP“, vlna 05 úprav) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-38982 
11.1.21 

3 Z-8966 k návrhu změny/úpravy ÚP a jejího vydání - U 1368 (fáze „návrh“ 
+ „OOP“, vlna 07 úprav) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-38983 
11.1.21 

4 Z-8975 k návrhům změn ÚP a jejich vydání - Z 3351 a Z 3362 (fáze 
"návrh" + "OOP", vlna 19) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-39003 
11.1.21 

5 Z-8979 k návrhu změny ÚP a jejího vydání – Z 2748 (fáze "návrh" + 
"OOP", vlna CVZ III) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-39022 
11.1.21 

6 Z-8988 k návrhům změn ÚP a jejich vydání - Z 3212, Z 3279 a Z 3280 
(fáze "návrh" + "OOP", vlna 17) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-39044 
11.1.21 

7 Z-8992 k návrhům změn ÚP – Z 3275 a Z 3277 (fáze „návrh“ + „OOP“, 
vlna 17) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-39051 
11.1.21 

8 Z-8852 k zamítnutí návrhu změny ÚP - Z 3072 (fáze "návrh", vlna 10) 
 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-38523 
11.1.21 

9 Z-8443 k návrhu na pořízení změny ÚP - 541/2019 (fáze "podnět", vlna 
26) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-37143 
11.1.21 

10 Z-8903 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů odboru OCP MHMP 
v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2021 a poskytnutí 
účelové jednorázové neinvestiční dotace pro MČ Praha 12, MČ 
Praha 16 a MČ Praha 20 na provozování sběrného dvora 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-38725 
11.1.21 

11 Z-8985 k návrhu na schválení rámcové smlouvy k financování projektu 
Mobilní systém liniového řízení a provozních dopravních 
informací 

náměstek primátora  
Scheinherr 

U-2964 
21.12.20 
 

12 Z-8929 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům 
v k.ů.Ďáblice 
 

radní Chabr R-38656 
11.1.21 

13 Z-8871 k návrhu na úplatné nabytí 9 ks stožárů veřejného osvětlení a 
kabelového vedení v k.ú. Březiněves, obec Praha z vlastnictví 
Březiněves, a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr U-3023 
21.12.20 
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14 Z-8813 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1588/1 o výměře 
2610 m2 v k.ú. Horní Počernice, 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 U-2908 
14.12.20 

15 Z-8900 k návrhu na bezúplatné nabytí 8 ks sloupů veřejného osvětlení a 
kabelového vedení v k. ú. Řepy z vlastnictví právnické osoby a 
spoluvlastnictví fyzických osob do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr U-2909 
14.12.20 

16 Z-8976 k návrhu na bezúplatné nabytí 43 ks sloupů veřejného osvětlení, 
kabelového vedení a zapínacího bodu v k. ú. Letňany z vlastnictví 
společnosti Letňany Sever s.r.o.  do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr R-39005 
11.1.21 

17 Z-8834 k návrhu na bezúplatné nabytí 33 ks sloupů veřejného osvětlení vč. 
kabelového vedení v k. ú. Košíře z vlastnictví právnických a 
fyzických osob do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr R-38412 
11.1.21 

18 Z-9005 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 hl.m. Prahy městským částem  
 
Svěření: 
 
Praha 4 (Park Jezerka v k.ú. Michle, Nusle a pozemky v k.ú. 
Záběhlice) 
Praha 7 (pozemek v k.ú. Holešovice) 
Praha 6 (pozemek v k.ú. Břevnov a pozemky v k.ú. Dejvice) 
Praha 7 (pozemky v k.ú. Bubeneč) 
Praha 10 (pozemky v k.ú. Strašnice a v k.ú. Malešice) 
Praha 6 (pozemky veřejné zeleně v k.ú. Veleslavín) 
Praha - Zbraslav (pozemek v k.ú. Zbraslav) 
 
Odejmutí: 
 
Praha 14 a Praha Dolní Chabry (pozemky v k.ú. Kyje a k.ú. Dolní 
Chabry) 
Praha - Troja (pozemky v k.ú. Troja) 
Praha 6 (pozemek v k.ú. Břevnov a pozemky v k.ú. Dejvice) 
Praha 7 (pozemky v k.ú. Bubeneč) 
Praha - Zličín (pozemky v k.ú. Zličín) 
 

radní Chabr U-2905 
14.12.20 
U-3021 
U-3022 
21.12.20 
R-37662 
R-37980 
R-38716 
R-38791 
 
11.1.21 
 
 
 
 
_______ 
 
U-2904 
U-2906 
14.12.20 
U-3022 
21.12.20 
R-37662 
R-38763 
11.1.21 
 

19 Z-8989 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 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 věci z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 6 (pozemek v 
k.ú. Hradčany) 

radní Chabr U-2907 
14.12.20 
 

20 Z-9028 k návrhu na poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace na 
zajištění provozu Muzea paměti XX. století, z.ú. v roce 2021 
 

radní JUDr. Hana               
Kordová Marvanová 

R-38579 
11.1.21 

21 Z-8955 k realizaci projektu Prague Smart Accelerator 
 
 

radní Šimral R-37249 
11.1.21 
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22 Z-8964 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.19/127 ze dne 
17.9.2020 k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu 
Specializované vouchery spolufinancovaného v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR, výzva č.2 a k návrhu na udělení 
dotací prostřednictvím projektu Specializované vouchery 
spolufinancovaného v rámci Operačního programu Praha-pól růstu 
ČR, výzva č. 2 
 

radní Šimral R-38997 
11.1.21 

23 Z-8993 k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu Pražský 
voucher na inovační projekty spolufinancovaného v rámci 
Operačního programu Praha-pól růstu ČR, výzva č. 4 
 

radní Šimral R-39053 
11.1.21 

24 Z-8959 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace s příjemcem 
dotace Dívčí katolická střední škola 
 

radní Šimral R-38897 
11.1.21 

25 Z-8961 k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 k Veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí účelové dotace - víceletého grantu č. 
DOT/64/01/005686/2017 s příjemcem dotace BLK Slavia Praha, 
z.s. 
 

radní Šimral R-38874 
11.1.21 

26 Z-8877 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, 
Družstevní ochoz 3 
 

radní Šimral U-2935 
14.12.20 
 

27 Z-8952 k návrhu na snížení víceletých grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury 
a umění v roce 2021 
 

radní Třeštíková R-38918 
11.1.21 

28 Z-8980 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 
na rok 2021 
 

radní Třeštíková R-38934 
11.1.21 

29 Z-8553 k návrhu změny právní formy obecně prospěšné společnosti 
Činoherní klub, o.p.s. na zapsaný ústav 
 

radní Třeštíková U-2980 
21.12.20 
 

30 Z-9015 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v 
kapitole 0811 a k návrhu na poskytnutí dotace Městské části Praha 
- Zbraslav a Městské části Praha 20 
 

radní Zábranský R-39093 
11.1.21 

31 Z-9025 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 Z-9017 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích 
v Praze 

náměstek primátora 
Scheinherr 

 

2 Z-9011 informace o stavu implementace Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

primátor  
hl.m. Prahy 
 

 

3 Z-9012 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT a k návrhu na 
úpravu rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2020 v kap. 0416 

radní Šimral U-3042 
U-3043 
U-3044 
21.12.20 
 

4 Z-9000 Zpráva o činnosti Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy 
za rok 2020 

předseda Výboru 
finančního ZHMP 

 

5 Z-9024 Informace o činnosti Výboru pro územní rozvoj, územní plán a 
památkové péči ZHMP 

předseda Výboru pro 
územní rozvoj, územní 
plán a památkovou 
péči ZHMP 

 

6 Z-9033 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP za rok 
2020 

předsedkyně Výboru 
pro výchovu a 
vzdělávání 

 

7 Z-9031 Informace o činnosti Výboru pro dopravu ZHMP za rok 2020 předseda Výboru pro 
dopravu ZHMP 

 

8 Z-9034 Informace o činnosti Výboru pro bydlení ZHMP předseda Výboru pro 
bydlení ZHMP 

 

 


	N Á V R H    P R O G R A M U   J E D N Á N Í

