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

 
28. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 17. 6. 2021 od 8,30 hod. 
(v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 18. 6. 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 
 

  

    * Z-9509 k "Petici proti připravované bytové výstavbě v lokalitě Na 
Jezerách a za vytvoření nového parku (2021) a Petici za stanovení 
vymezeného území jako nezastavitelného a za vytvoření nového 
přírodního volnočasového areálu (2018)" 
 
*Tisk bude projednán v pevném čase od 17.00 

předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 

 

1  Z-9409 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2021 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

R-40517 
7.6.21 

2  Z-9405 ke schválení projektů v rámci 46. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

R-40432 
7.6.21 

3  Z-9411 ke schválení projektů v rámci 60. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

R-40529 
7.6.21 

4  Z-9497 k návrhu změn Integrované strategie pro integrované teritoriální 
investice Pražské metropolitní oblasti na programové období 2014-
2020 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

R-40438 
7.6.21 

5  Z-9428 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Pražské developerské společnosti - v působnosti odboru UZR 
MHMP 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-38676 
7.6.21 

6  Z-9435 k návrhu 5. úplné aktualizace Územně analytických podkladů hl. 
m. Prahy 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-40477 
7.6.21 

7  Z-9451 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3366 (fáze "návrh" + 
"OOP", vlna 19) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-40666 
7.6.21 

8  Z-9462 k návrhům změn ÚP a jejich vydání (fáze „návrh“ + „OOP“, vlna 
12) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-40697 
7.6.21 

9  Z-7465 k návrhu na pořízení změny ÚP - 83/2018 (fáze "podnět", vlna 18) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-33555 
7.6.21 

10  Z-7466 k návrhu na pořízení změny ÚP - 99/2018 (fáze "podnět", vlna 18) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-33556 
7.6.21 

11  Z-8406 k návrhu na pořízení změny ÚP - 533/2019 (fáze "podnět", vlna 
24) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-36989 
7.6.21 

12  Z-8942 k návrhu na pořízení změny ÚP - 293/2019 (fáze "podnět", vlna 
31) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-38882 
7.6.21 
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13  Z-9214 k návrhu na pořízení změny ÚP - 372/2019 (fáze "podnět", 
samostatně projednávaná) 
 
Bod přerušen dne 18. 3. 2021 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

 

14  Z-9445 k návrhům na pořízení změn ÚP - (fáze "podnět", vlna 36) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-40321 
7.6.21 

15  Z-9488 k návrhům na pořízení změn ÚP - (fáze "podnět", vlna 37) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-40782 
7.6.21 

16  Z-9363 k návrhům na pořízení změn ÚP - (fáze "podnět", vlna 35) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-40321 
7.6.21 

17  Z-9196 k návrhu na uvolnění rezervy pro městské části hl. m. Prahy a 
jednotky sborů dobrovolných hasičů městským částem hl. m. 
Prahy v roce 2021 z kap. 07 – BEZPEČNOST 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

U-1259 
31.5.21 

18  Z-9429 k návrhu na změnu účelu a charakteru finančních prostředků 
ponechaných městské části Praha-Dubeč k čerpání v roce 2021 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-40592 
7.6.21 

19  Z-9257 k návrhu na úplatné nabytí pozemků č. parc. 1364, 1365, 1366, 
1367 a 1368 v kat. ú. Ruzyně do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

U-1275 
31.5.21 

20  Z-9486 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
investiční dotace pro MČ Praha 11 a bezúplatný převod části 
projektové dokumentace na MČ Praha 11 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-40759 
7.6.21 

21  Z-9446 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky 
"Stavba č. 42821 Dvorecký most; stavební práce" a návrhu na 
úpravu celkových investičních nákladů a úpravu rozpočtu 
kapitálových výdajů odboru INV MHMP v roce 2021 v kap. 03-
Doprava 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-40645 
7.6.21 

22  Z-9449 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy č. 110/2021 o 
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na rok 2021 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-40673 
7.6.21 

23  Z-9504 k výstavbě Metra I.D a garanci finančního krytí úseku Pankrác - 
Nové Dvory 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-40656 
7.6.21 

24  Z-9407 k návrhu principu řešení finanční kompenzace městským částem 
hlavního města Prahy za snížené inkaso jejich podílu na dani z 
technických hazardních her z rozpočtu hlavního města Prahy 
 
Bod přerušen dne 27. 5. 2021 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

 

25  Z-9367 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování 
výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 2020 - 
závěrečný účet 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

U-1262 
31.5.21 

26  Z-9413 k Účetní závěrce hl. m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-40535 
7.6.21 

27  Z-9456 k návrhu na rozpočtová opatření související s daní z příjmů 
právnických osob za zdaňovací období roku 2020 a k vratkám 
podílů na daňové povinnosti městským částem hl.m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-40675 
7.6.21 

28  Z-9459 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy v souvislosti s 
dodatečnými přiznáními k dani z příjmů právnických osob hl. m. 
Prahy za rok 2018 a 2019 a k vratkám podílů na dodatečné daňové 
povinnosti hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-40684 
7.6.21 
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29  Z-9496 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků městským částem hl. 
m. Prahy jako doplatku na jejich podílu na finančních prostředcích 
obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z 
loterií v období od 1.12.2020 do 31.12.2020 a k návrhu na 
poskytnutí účelových dotací městským částem hl. m. Prahy 
obdržených jako výnos daně z hazardních her v období od 
1.1.2021 do 31.5.2021 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-40809 
7.6.21 

30  Z-9336 k návrhu na změnu účelu a charakteru dotace poskytnuté MČ 
Praha - Kunratice z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2020 a ponechané 
k využití v roce 2021 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-40230 
7.6.21 

31  Z-9348 k návrhu na rozšíření účelu a částečnou změnu účelu a charakteru 
dotace ponechané MČ Praha - Koloděje k využití v roce 2021 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-40282 
7.6.21 

32  Z-9501 k návrhu na změnu účelu investiční dotace ponechané MČ Praha-
Zbraslav k využití v roce 2021 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-40821 
7.6.21 

33  Z-9471 k návrhu rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2021 a 
střednědobého výhledu rozpočtu hlavního města Prahy do roku 
2026 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-40640 
7.6.21 

34  Z-9345 návrh na schválení dohody o narovnání - pozemek parc.č. 2692/79 
k.ú. Stodůlky 
 

radní Chabr U-1296 
31.5.21 

35  Z-9393 k návrhu majetkoprávního vypořádání podílového spoluvlastnictví 
formou směny pozemků v k. ú. Střížkov mezi společností BEK 
Construction, spol. s.r.o. a hl.m. Prahou 
 

radní Chabr R-39592 
7.6.21 

36  Z-9399 k návrhu směny pozemku parc. č. 2616/1 o výměře 1.154 m2 a 
části pozemků parc. č. 2595/2 o výměře 117 m2, parc. č. 2600/2 o 
výměře 182 m2, parc. č. 2603 o výměře 283 m2, parc. č. 2804/11 o 
výměře 1.283 m2 v k.ú. Nusle, obec Praha, ve vlastnictví hl. m. 
Prahy za pozemky parc. č. parc. č. 700/124 o výměře 522 m2 a 
parc. č. 700/231 o výměře 12 m2 v k.ú. Michle, obec Praha, ve 
vlastnictví fyzických osob 
 

radní Chabr U-1297 
31.5.21 

37  Z-9242 k návrhu směny pozemku parc.č. 1991/11 v k.ú. Kbely ve 
vlastnictví společnosti Brobosu Properties s.r.o. za část pozemku 
parc.č. 330, část pozemku parc.č. 2362/1 a pozemek parc.č. 2362/2 
v k.ú. Nové Město ve vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr R-39170 
7.6.21 

38  Z-9298 k návrhu na úplatný převod pozemků v k. ú. Horní Počernice a 
částí pozemků v k. ú. Hloubětín, k. ú. Horní Počernice a k. ú. 
Vysočany pro stavbu „Optimalizace traťového úseku Mstětice 
(mimo) - Praha-Vysočany (včetně)” 
 

radní Chabr U-1238 
24.5.21 

39  Z-9323 k návrhu na úplatný převod částí pozemků parc. č. 1798/4 dle GP 
č. 2757-104/2020 ze dne 12.06.2020 oddělena a nově označená 
jako pozemek parc. č. 1798/815 o výměře 21 m2, parc. č. 
1798/816 o výměře 26 m2, parc. č. 1798/817 o výměře 26 m2 vše 
v k. ú. Hlubočepy 
 

radní Chabr U-1239 
24.5.21 

40  Z-8429 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1244/11 o výměře 18 
m2  k.ú. Libeň 
 

radní Chabr U-1298 
31.5.21 

41  Z-9007 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1236/3 o výměře 19 
m2 k.ú. Libeň 
 

radní Chabr U-1299 
31.5.21 
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42  Z-9121 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1851/80 o výměře 24 
m2 k.ú. Kobylisy 
 

radní Chabr U-1300 
31.5.21 

43  Z-9328 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3880/9 o výměře 1 
m2 k.ú. Libeň 
 

radní Chabr U-1301 
31.5.21 

44  Z-9349 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3222/23 o výměře 23 
m2 v k.ú. Michle do podílového spoluvlastnictví fyzických osob 
 

radní Chabr U-1302 
31.5.21 

45  Z-8768 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 1052/150 o výměře 
99 m2, parc. č. 1052/151 o výměře 81 m2 a části pozemku parc. č. 
1052/1 o výměře 85 m2 v k.ú. Krč 
 

radní Chabr R-38276 
7.6.21 

46  Z-9286 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 2631/4 a parc. č. 
3386/3 o celkové výměře 364 m2 vše v k.ú. Michle 
 

radní Chabr R-40057 
7.6.21 

47  Z-9296 k návrhu na schválení úplatného převodu částí pozemku parc.č. 
914/21 k.ú. Čimice 
 

radní Chabr R-40085 
7.6.21 

48  Z-9331 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3340/3 o výměře 71 
m2 v k. ú. Krč 
 

radní Chabr R-40217 
7.6.21 

49  Z-9373 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 522/4 a parc. č. 
522/5  k.ú. Veleslavín 
 

radní Chabr R-40348 
7.6.21 

50  Z-9408 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 228/35 a 230/8 v k.ú. 
Modřany o úhrnné výměře 594 m2 
 

radní Chabr R-40515 
7.6.21 

51  Z-9417 k návrhu úplatného převodu zastavěných pozemků parc. č. 432/17, 
432/18 a 432/19, vše v k.ú. Petrovice v rámci legislativy 
družstevní bytové zástavby platné do r. 1991 
 

radní Chabr R-40550 
7.6.21 

52  Z-9420 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 202/3 k. ú. Křeslice z 
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem 
státu pro Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774 do vlastnictví 
hlavního města Prahy dle § 17 odst. 3 písmeno c) zákona č. 
229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 
 

radní Chabr R-40560 
7.6.21 

53  Z-9313 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kobylisy a Lipence 
z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem 
státu pro Státní statek hl. m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Chabr U-1240 
24.5.21 

54  Z-8797 k návrhu na bezúplatné nabytí privatizovaného pozemku parcelní 
číslo 3802/2 v k.ú. Smíchov 
 

radní Chabr U-1303 
31.5.21 

55  Z-9342 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2170/17 v k.ú. 
Žižkov 
 

radní Chabr U-1304 
31.5.21 

56  Z-9431 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Březiněves, 
Lochkov a Nebušice 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 Chabr R-40602 
7.6.21 
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57  Z-9495 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 15 (pozemky v k.ú. Hostivař a pozemky v k.ú. Horní 
Měcholupy) 
Praha - Lipence a Praha - Lochkov (pozemky v k.ú. Lipence a 
pozemky v k.ú. Lochkov) 
Praha 6 (pozemky v k.ú. Dejvice) 
Praha - Zličín (nemovitosti v k.ú. Zličín) 
 
Odejmutí: 
Praha 15 (pozemky v k.ú. Hostivař a pozemky v k.ú. Horní 
Měcholupy) 
 
 

radní Chabr U-1241 
U-1242 
24.5.21 
U-1306 
U-1307 
31.5.21 
 
 
 
U-1241 
24.5.21 
 

58  Z-9494 k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní 
umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1789 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 6 
(nemovitosti v k.ú. Hradčany) 
 

radní Chabr R-40130 
7.6.21 

59  Z-9329 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové 
účelové individuální dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 
2021 
 

radní Johnová R-40204 
7.6.21 

60  Z-9383 k návrhu poskytnutí dotace hlavního města Prahy na rok 2021 v 
rámci vyhlášeného Programu k projektu "Rodiny a děti sociálně 
vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací" 
pro rok 2021 a k uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí 
dotace 
 

radní Johnová R-40270 
7.6.21 

61  Z-9384 k návrhu poskytnutí dotace hlavního města Prahy na rok 2021 v 
rámci vyhlášeného Programu k projektu "Transformace systému 
péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli 
umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v 
hl. m. Praze" pro rok 2021 a k uzavření veřejnoprávních smluv o 
poskytnutí dotace 
 

radní Johnová R-40326 
7.6.21 

62  Z-9412 5. aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na 
území HMP pro období 2019 - 2021 a aktualizace pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského zájmu 
 

radní Johnová R-40531 
7.6.21 

63  Z-9124 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 a poskytnutí 
individuální neinvestiční účelové dotace v oblasti sportu Českému 
olympijskému výboru 
 

radní Šimral R-39432 
7.6.21 

64  Z-9427 k návrhu na poskytnutí individuálních neinvestičních účelových 
dotací subjektům působícím v oblasti sportu a tělovýchovy na 
podporu pořádání významných sportovních akcí konaných na 
území hl. m. Prahy v roce 2021 
 

radní Šimral R-40507 
7.6.21 
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65  Z-9425 k návrhu na poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace na 
zajištění činnosti a rozvoje spolku prg.ai, z. s. na rok 2021-2022 a 
na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 v 
kap. 08 – Hospodářství 
 

radní Šimral R-39735 
7.6.21 

66  Z-9397 k administrativním procesům projektu Specializované vouchery, 
výzvy č. 2, spolufinancovaného z Operačního programu Praha-pól 
růstu ČR 
 

radní Šimral U-1310 
31.5.21 

67  Z-9374 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 
 

radní Šimral U-1247 
24.5.21 
 

68  Z-9382 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Praha 8, 
Ústavní 91 
 

radní Šimral U-1248 
24.5.21 
 

69  Z-9437 k návrhu na sloučení příspěvkové organizace Akademické 
gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22 s 
organizací Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 
hlavního města Prahy, s účinností od 1.9.2021, s tím, že přejímající 
organizací, která převezme veškerá práva a závazky, bude 
příspěvková organizace Akademické gymnázium, škola hlavního 
města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22 
 

radní Šimral R-40234 
7.6.21 

70  Z-9376 k návrhu na částečný převod školských služeb poskytovaných 
příspěvkovou organizací HMP Pedagogicko-psychologická 
poradna pro Prahu 3 a 9, se sídlem Praha 3 -Žižkov, Lucemburská 
1856/40, a to v rozsahu činnosti vykonávané v územním pracovišti 
Lucemburská 1856/40, Žižkov, 130 00 Praha 3  na  příspěvkovou 
organizaci HMP Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 
10, se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Jabloňová 3141/30a 
 

radní Šimral R-40349 
7.6.21 

71  Z-9380 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kap. 06 a 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace městské části Praha 10 v 
roce 2021 
 

radní Třeštíková U-1267 
31.5.21 

72  Z-9432 k závěrečné zprávě a finančnímu vypořádání k ukončení činnosti 
příspěvkové organizace Pražská informační služba 
 

radní Třeštíková U-1269 
31.5.21 

73  Z-9466 závěrečnému účtu a zprávě o výsledcích přezkoumání hospodaření 
dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2020 
 

radní Třeštíková R-40704 
7.6.21 

74  Z-9423 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v 
kapitole 0811 a k návrhu na poskytnutí dotace Městské části Praha 
13, Městské části Praha 10, Městské části Praha - Běchovice, 
Městské části Praha 12 v roce 2021 
 

radní Zábranský R-40568 
7.6.21 

75  Z-9476 prověření privatizace bytu MČ Praha 1 MUDr. Petrovi 
Arenbergrovi 
 
Bod přerušen dne 27. 5. 2021 

zastupitel Světlík  

76   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-9464 o prováděných činnostech v nejbližším období na komunikacích v 
hl. m. Praze s významným dopadem na dopravu 
 
 

náměstek primátora 
Scheinherr 

 

2  Z-9485 informace o stavu implementace Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

primátor  
hl.m. Prahy 
 

 

3  Z-9458 k úpravě rozpočtu v kap. 0416  a k úpravě rozpočtu závazných 
ukazatelů na rok 2021 v kap. 0416 
 

radní Šimral U-1309 
31.5.21 
 

4  Z-9490 informace o průběhu a výsledcích Pražské inovační rady radní Šimral  

5  Z-9477 Ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. čtvrtletí 
2021 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-40427 
7.6.21 
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