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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 

 
22. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se konalo dne 15.12. 2016 od 13,00 hod. 

           ve Velké zasedací síni Nové radnice, Praha 1, Mariánské nám.2 
___________________________________________________________________________ 

 
 

  Návrhy, připomínky a podněty občanů hl.m. Prahy 
Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP 
 
zařazeny na program jako bod jednání následující bezprostředně 
po schválení programu jednání 22. zasedání Zastupitelstva  
hl.m. Prahy 

  

1/1/1 4883 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
dotace MČ Praha - Koloděje, MČ Praha - Slivenec, MČ Praha - 
Zbraslav a MČ Praha 14 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

1/1 4904 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu 
vlastního hl. m. Prahy na rok 2016 MČ Praha - Lysolaje na výkup 
pozemků pro vybudování sportovního zázemí

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

1/2 4926 k návrhu na poskytnutí účelových investičních dotací městským 
částem hl. m. Prahy z rozpočtu vl. hl. m. Prahy 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

2 4925 k návrhu na změnu účelu nevyčerpaných finančních prostředků z 
účelových investičních dotací poskytnutých z rozpočtu hl. m. 
Prahy v roce 2015 a 2016 městské části Praha 16

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

 3/1 4742 k návrhu na vydání změny Z-1892/07 ÚP SÚ hl.m. Prahy (Praha 
13; bytová výstavba) 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

3/2 3604 k pořízení návrhu zadání úpravy ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 6 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

4 4848 k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o 
aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl.m. 
Prahy pro rok 2017 

radní  
Grabein Procházka 

 

5/1 4826 k návrhu na uzavření smlouvy o bezúplatném zřízení práva stavby 
na pozemku parc.č. 773/70 v k.ú. Holešovice

radní  
Grabein Procházka 

 

5/2 4265 k návrhu na úplatný převod pozemků a objektů energetických 
zařízení - Trafostanice z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví 
společnosti PREdistribuce, a.s. 
+USB flash disk 

radní  
Grabein Procházka 
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5/3 4392 k návrhu obecně závazé 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 svěřené věci z vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha 10 a  
k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na nájem 
nemovitostí týkajících se Fotbalového stadionu Ďolíček, v kat. 
území Vršovice 
k návrhu na revokaci usnesení ZHMP č. 15/10 ze dne 31.3.2016 

radní  
Grabein Procházka 

 

6 4785 k návrhu na zrušení usn. č. 3/15 ze dne 20.1.2011 k návrhu na 
bezúplatný převod nemovitostí v k.ú. Malá Strana a v k.ú. 
Hradčany z vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví České 
republiky

radní  
Grabein Procházka 

 

7/1 4890 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 960/17, 960/11-12 a 
část 960/2 v kat. území Troja, z vlastnictví hlavního města Prahy 
do podílového spoluvlastnictví vlastníků garáží dle LV 8017 pro 
kat. území Troja, ulice Na Šutce 407-411, Praha 8

radní Lacko  

7/2 4921 k návrhu dodatku ke Smlouvě o poslytnutí daru č. 
DAH/66/03/001493/2016 uzavřené mezi hlavním městem Prahou 
a Českou republikou zastoupenou Krajským ředitelstvím Policie 
hl. m. Prahy 

radní Hadrava  

7/3 4907 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
neinvestiční dotace a úprava rozpočtu v kap. 0546 v roce 2016

radní Hodek  

7/4 4914 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
neinvestiční dotace z kap. 0504 v roce 2016

radní Hodek  

8/1 4827 k návrhu na úplatné nabytí pozemků na LV č. 315 v k. ú. Liboc do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Plamínková  

8/2 4871 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 1552/5, 1554/9 a 
1554/10 v k. ú. Dubeč do vlastnictví hl.m. Prahy

radní Plamínková  

9/1 4870 k návrhu na schválení zástupce hl. m. Prahy ve výkonném výboru 
dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO

radní Wolf  

9/2 4880 k návrhu revokace usnesení Rady HMP č. 129 ze dne 26. 1. 2016/ 
Zastupitelstva HMP č. 13/55 ze dne 28. 1 2016 a usnesení Rady 
HMP č. 615 ze dne 23. 4. 2013/Zastupitelstva HMP č. 26/63 ze 
dne 25. 4. 2013 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti 
kultury a umění v letech 2016 a 2017 

radní Wolf  

10 4859 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 
10, Moskevská 29 

radní Ropková  

  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 4928 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích v 
Praze 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

2 4919 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 
2016 u domů dětí a mládeže zřizovaných hlavním městem Prahou 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

3 4889 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. - 3. čtvrtletí 
2016 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

4 4918 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT a k návrhu na 
úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2016 u škol a 
školských zařízení kraje Hlavní město Praha

radní Ropková   

5 4931 Výroční zpráva Výboru pro bezpečnost ZHMP za rok 2016 Mgr. Petr Štěpánek, 
CSc. 
předseda Výboru pro 
bezpečnost ZHMP 

 

6 4934 Informace o činnosti Výboru pro dopravu ZHMP PhDr. Matěj 
Stropnický 
předseda Výboru pro 
dopravu ZHMP 

 

7 4938 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP za rok 
2016 

Ing. Patrik Nacher 
předseda Výboru pro 
výchovu a vzdělávání 
ZHMP 

 

 


