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

 
                     35. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

                             které se konalo dne 27.2. 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 2369 informace o současném právním i faktickém stavu budování 
"Souboru staveb městského okruhu v úseku Myslbekova - 
Pelc/Tyrolka" 

náměstek primátora 
Nouza 

 

2 2398 ke stanovení počtu členů Zastupitelstva hlavního města Prahy ve 
volebním období 2014 - 2018 a k návrhu, aby území hlavního 
města Prahy pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy v 
roce 2014 tvořilo jeden volební obvod 

primátor hl.m. Prahy  

3 1958 k návrhu zadání celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2810/00 (Praha - Lipence - Vybudování občanské 
vybavenosti) 
NESCHVÁLEN 

primátor hl.m. Prahy  

4 2351 k informaci k celoměstsky významné změně Z 2265/00 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy (Praha 12 - obytná výstavba) 

primátor hl.m. Prahy  

5 2359 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 č. 458/2011 Sb., za 3. čtvrtletí 
2013 (doplatek) 

I. náměstek primátora 
Vávra 

 

6 2370 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v 
roce 2014 v kapitole 08 - Hospodářství - navýšení základního 
kapitálu KCP, a.s. a v kapitole 03 - Doprava  - doúčtování 
kompenzace DP HMP, a.s. za rok 2012 a rok 2013 

I. náměstek primátora 
Vávra 

 

7/1 2320 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu hl. m. 
Prahy formou účelové investiční dotace MČ Praha – Běchovice 
NESCHVÁLEN 

I. náměstek primátora 
Vávra 

 

7/2 2354 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
investiční dotace MČ Praha 9 

I. náměstek primátora 
Vávra 

 

7/3 2382 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha 1 

I. náměstek primátora 
Vávra 

 

8 2357 k založení obchodní společnosti Operátor OPENCARD, a.s. 
 

I. náměstek primátora 
Vávra 

 

9 2388 k návrhu na schválení koncepce Výstaviště Praha náměstek primátora 
Novotný 

 

10 2333 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl.m.Prahy 
na rok 2014 z kap. 06 - KULTURA formou účelové dotace pro 
městské části 

náměstek primátora 
Novotný 
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11 1814 k návrhu na schválení originárního nabytí vlastnického práva k 
nemovitosti do majetku hl.m. Prahy na základě veřejné zakázky na 
stavební práce - stavba č. 40554 „Společný objekt Chodovec II“ 

náměstek primátora 
Novotný 

 

12/1 1843 k návrhu na schválení originárního nabytí vlastnického práva k 
nemovitosti do majetku hl.m. Prahy na základě veřejné zakázky na 
stavební práce - stavba č. 0100 TV Zbraslav, etapa 0016 
Kanalizace Peluněk 

náměstek primátora 
Nouza 

 

12/2 2243 k návrhu na vstup hl. m. Prahy do zájmového sdružení 
právnických osob Asociace měst pro cyklisty 

náměstek primátora 
Nouza 

 

12/3 2323 k návrhu na vstup hl. m. Prahy do zájmového sdružení 
právnických osob Česká parkovací asociace z.s.p.o. 
NESCHVÁLEN 

náměstek primátora 
Nouza 

 

13 2377 k návrhu změny zákona č. 373/2011 Sb., o specifických 
zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů 
NESCHVÁLEN 

radní Štvánová  

14/1 2202 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní umělecká škola Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673 

radní Štvánová  

14/2 2274 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879 

radní Štvánová  

15 2291 k návrhu na změny zřizovacích listin příspěvkových organizací hl. 
m. Prahy Dům dětí a mládeže Praha 7 a Dům dětí a mládeže Jižní 
Město 

radní Štvánová  

16 2371 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 3 a k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Základní umělecká škola, Praha 9, Učňovská 1 

radní Štvánová  

17 2345 k návrhu prodeje bytového domu a zastavěného pozemku dle 
Pravidel postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, 
zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví 
hlavního města Prahy 

radní Dlouhý  

18 2235 k prominutí a neprominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 
dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

radní Vorlíčková  

19 2397 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - Adaptabilita v roce 2014 

radní Vorlíčková  

20 2317 k návrhu na uznání vlastnického práva z titulu vydržení radní Vorlíčková  
21 2154 k návrhu na neodmítnutí dědictví po panu Jiřím Bartoškovi radní Vorlíčková  

22/1 2124 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 2729/18 o výměře 24 
m2 v k.ú. Stodůlky z vlastnictví hlavního města Prahy do 
vlastnictví České republiky - Bezpečnostní informační služby, 
IČO: 47608676 

radní Vorlíčková  

22/2 2276 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 1198/2 o 
výměře 278 m2 v k.ú. Smíchov 

radní Vorlíčková  

23 2363 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.33/116 ze dne 
12.12.2013 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2384/2 o 
výměře 82 m2 k.ú. Nové Město 

radní Vorlíčková  

24/1 2092 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. st. 1297, 118/181 a 
118/185 vše k.ú. Jesenice u Prahy z vlastnictví Věry Zapletalové 
do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vorlíčková  

24/2 2139 k návrhu na úplatné nabytí komunikace na pozemcích parc. č. 
1121/27 a parc. č. 1121/55 v k.ú. Prosek od manželů Jirmanových 
do vlastnictví hlavního města Prahy za kupní cenu 500,- Kč 

radní Vorlíčková  
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24/3 2193 k návrhu na úplatné nabytí rozšíření komunikace Podbělohorská, 
chodníku a zatrubnění odvodu dešťových vod včetně 1 horské 
vpusti na pozemcích parc. č. 4816/2 a parc. č. 4261/1 v k.ú. 
Smíchov z vlastnictví Ladronka Property Development s.r.o. se 
sídlem Na Vidouli 1/1, Praha 5, IČO: 27655393 do vlastnictví 
hlavního města Prahy, bezúplatné nabytí finanční hodnoty 
rekonstrukce stoky dešťové kanalizace,  rekonstrukce chodníku a 
terénního schodiště na pozemcích parc. č. 4816/2, parc. č. 4261/1 a 
parc. č. 3749/1 v k.ú. Smíchov z vlastnictví Ladronka Property 
Development s.r.o. se sídlem Na Vidouli 1/1, Praha 5, IČO: 
27655393 do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Vorlíčková  

24/4 2068 k návrhu na úplatné nabytí rozšíření komunikace včetně chodníků, 
uličních vpustí, dopravního značení a světelného signalizačního 
zařízení z vlastnictví společnosti MAGELLAN EPSILON s.r.o., se 
sídlem Naardenská 665/3, Praha 6 - Liboc, IČO: 27568075 za 
celkovou kupní cenu ve výši 1.000,- Kč do vlastnictví hlavního 
města Prahy 

radní Vorlíčková  

25/1 2278 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Hlubočepy a k.ú. 
Vokovice z vlastnictví České republiky, právo hospodaření s 
majetkem státu pro Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik 
"v likvidaci" do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Vorlíčková  

25/2 2324 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Horní Počernice, 
Pitkovice a Stodůlky z vlastnictví České republiky s právem 
hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl.m. Prahy „v 
likvidaci“ do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Vorlíčková  

25/3 2309 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Libeň, Řepy a 
Strašnice z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s 
majetkem státu pro Státní statek hl.m. Prahy „v likvidaci“ do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Vorlíčková  

25/4 1787 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Uhříněves, úpravy 
komunikace K dálnici, propojení ulice K dálnici a ulice Přátelství a 
veřejného osvětlení propojení ulice K dálnici a ulice Přátelství v 
k.ú. Uhříněves z vlastnictví Správa železniční a dopravní cesty, 
státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 
1003/7, PSČ 110 00, IČO: 70994234 do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vorlíčková  

25/5 2102 k návrhu na bezúplatné nabytí vodních děl v k.ú. Bubeneč a k.ú. 
Dejvice z vlastnictví společnosti InterCora, spol. s r.o. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vorlíčková  

25/6 2104 k návrhu na bezúplatné nabytí stavby veřejného osvětlení v k.ú. 
Kamýk z vlastnictví společnosti Vivus Kamýk s.r.o. do vlastnictví 
hl.m. Prahy 

radní Vorlíčková  

26 2387 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 - Dolní 
Chabry, Praha - Šeberov a odejmutí správy svěřených věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy městským částem Praha 4 a Praha 
6 

radní Vorlíčková  

27 2422 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 2401 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích v 
Praze 

náměstek primátora 
Nouza 

 

2 2385 ke Zprávě o činnosti Rady hl. m. Prahy za II. pololetí 2013 primátor hl.m. Prahy  

3 2386 k informativní zprávě o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
Zastupitelstva hl.m. Prahy 

primátor hl.m. Prahy  

4 2339 o aktualizaci ratingového hodnocení hl.m. Prahy agenturou 
Standard & Poor´s - prosinec 2013 

I. náměstek primátora 
Vávra 

 

5 2352 Zpráva o činnosti Výboru pro kulturu, památkovou péči, 
výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP za 2. pololetí 
2013 

předseda Výboru pro 
kulturu, památkovou 
péči, výstavnictví, 
cestovní ruch a 
zahraniční vztahy 
ZHMP Kaucký 

 

6 2340 Zpráva o činnosti Výboru pro územní rozvoj ZHMP za II. pololetí 
2013 

předseda Výboru pro 
územní rozvoj ZHMP 
Slezák 

 

7 2362 Zpráva o činnosti Výboru pro infrastrukturu a životní prostředí 
ZHMP za 2. pololetí roku 2013 

předseda Výboru pro 
infrastrukturu a 
životní prostředí 
ZHMP Weinert 

 

8 2392 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP za II. 
pololetí 2013 

předsedkyně Výboru 
pro výchovu a 
vzdělávání ZHMP 
Vlásenková 

 

9 2405 Zpráva o fungování Výboru pro zdravotnictví, sociální a bytovou 
politiku ZHMP za II. pololetí roku 2013 

předseda Výboru pro 
zdravotnictví, sociální 
a bytovou politiku 
ZHMP Petrus 

 

 


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

